Перелік документів:
1. Заява за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
2. Паспорт (оригінал), у разі його відсутності інший документ що засвідчує
особу.
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки платника податків
(оригінал) або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).
4. Свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (оригінал та копія).
5. Довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не перебування) на
повному державному утриманні.
6. Копія рішення суду про усиновлення дитини (у разі усиновлення).
7. Довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства або дитини з
інвалідністю чи копія паспорта особи з інвалідністю з дитинства або дитини з
інвалідністю з відомостями про місце проживання.
8. Довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який
подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.
9. Довідки лікарсько-консультативної комісії, медико-соціальної експертної
комісії про інвалідність (оригінали), встановленої форми.
10. Іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на
постійне або тимчасове проживання.
11. Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, подається також:
- копія рішення про встановлення опіки (піклування) та призначення дитині з
інвалідністю опікуна (піклувальника);
- копія рішення суду про визнання особи з інвалідністю з дитинства
недієздатною;
- копія рішення суду про призначення опікуна особі з інвалідністю з дитинства
або копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу
(органу опіки та піклування), який виконує функції опікуна.
Додатково для призначення надбавки на догляд.
Батьки, усиновителі, опікуни, піклувальники, які не працюють, не навчаються
(крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну
посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, подають:
- заяву про призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю;
- копію трудової книжки, довідку з центру зайнятості про те, що особа не
перебуває на обліку як безробітна, довідку про доходи за останній звітний
період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;
- довідку про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків,
усиновителем, опікуном, піклувальником, видана уповноваженим органом за
місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку структурний
підрозділ з питань соціального захисту населення здійснює обстеження на дому
і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів за встановленою формою;
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- довідку з місця навчання дитини.
Особи, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без
збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вони
знаходяться у відпустці, у разі якщо дитина з інвалідністю потребує
домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею, подають:
- довідку про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді, за
формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11
червня 2012 року № 430, та копію наказу (розпорядження) роботодавця про
надання відпустки або витяг з нього.
Одинока матір подає:
- оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави
внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку
призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не
перебувала) на обліку в структурних підрозділах з питань соціального захисту
населення як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона
перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку
призначається надбавка на догляд;
- довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видану
уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати
таку довідку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення
здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих
фактів за встановленою формою.
Одинокий батько подає:
- копію рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли
відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини);
- копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли
реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135
Сімейного кодексу України).
Законний представник для призначення надбавки на догляд за дитиною з
інвалідністю підгрупи А подає:
- довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю підгрупи А, видану
уповноваженим органом за місцем проживання. У разі неможливості отримати
таку довідку структурний підрозділ з питань соціального захисту населення
здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих
фактів за встановленою формою згідно.

