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           З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Начальник Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
_______________О.І. Антонова
«03» травня  2021 р.


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення 

«Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитино »
Правобережне управління соціального захисту населення
 Дніпровської міської ради 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг
1
Місцезнаходження 
49068, м. Дніпро, вул. Трудова, 1А   (Новокодацький р-н)
49008, м. Дніпро, вул. Уральська, 5 (Чечелівський р-н)
2
Інформація щодо режиму роботи 
Понеділок           08.00-17.00 
Вівторок            08.00-17.00
Середа               08.00-17.00
Четвер              08.00-17.00
П’ятниця          08.00-15.45
Перерва            12.00-12.45
3
Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
Тел.063 343 48 04 (Новокодацький район)
Тел. 063 343 47 27 (Чечелівський район)
e-mail: right.uszn@dmr.dp.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Укази Президента України

5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019       № 552    “Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною” (зі змінами).
6
Акти центральних органів виконавчої влади

Умови отримання адміністративної послуги
7
Підстава для отримання 
Рішення виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї
8
Перелік необхідних документів
Заява уповноваженого представника сім’ї, що складається за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441; рішення  виконавчого органу міської, районної у місті ( у разі її утворення) ради про влаштування дитини до дитячого будинку сімейного типу або прийомної сім’ї;  документи, що підтверджують статус дитини;  інформація органу державної виконавчої служби про розмір аліментів
;  довідка з місця навчання про розмір стипендії;  копія висновку медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, що видані в установленому МОЗ порядку.
9
Спосіб подання документів 
Заява та документи, необхідні для виплати винагороди, подаються заявником суб’єкту надання адміністративної послуги:
особисто,поштою 
10
Платність (безоплатність) надання 
Послуга надається безоплатно

11
Строк надання 
Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами
12
Перелік підстав для відмови у наданні 
Допомога не призначається, у разі:
-подання пакета документів не в повному обсязі;
-ïåðåáóâàííÿ äèòèíè íà ïîâíîìó äåðæàâíîìó óòðèìàíí³
13
Ðåçóëüòàò íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè / â³äìîâà ó ïðèçíà÷åíí³ äîïîìîãè
14
Ñïîñîáè îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ (ðåçóëüòàòó)
Âèïëàòó ìîæíà îòðèìàòè ÷åðåç ïîøòîâå â³ää³ëåííÿ çâ’ÿçêó àáî ÷åðåç óïîâíîâàæåí³ áàíêè, âèçíà÷åí³ â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó
















             Ç À Ò Â Å Ð Ä Æ Ó Þ
Íà÷àëüíèê Ïðàâîáåðåæíîãî óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ Äí³ïðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè
_______________Î.². Àíòîíîâà
«03» òðàâíÿ  2021 ð.


                                                                                          
ÒÅÕÍÎËÎÃ²×ÍÀ ÊÀÐÒÊÀ 
àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè ó ñôåð³ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ 

«ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÒÀ ÂÈÏËÀÒÀ ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ ÑÎÖ²ÀËÜÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ ÍÀ Ä²ÒÅÉ-ÑÈÐ²Ò ÒÀ Ä²ÒÅÉ, ÏÎÇÁÀÂËÅÍÈÕÁÀÒÜÊ²ÂÑÊÎÃÎ Ï²ÊËÓÂÀÍÍß, ÃÐÎØÎÂÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÁÀÒÜÊÀÌ-ÂÈÕÎÂÀÒÅËßÌ ² ÏÐÈÉÎÌÍÈÌ ÁÀÒÜÊÀÌ»
Ïðàâîáåðåæíå óïðàâë³ííÿ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ 
Äí³ïðîâñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

¹ ï/ï
Åòàïè ïîñëóãè
Â³äïîâ³äàëüíà ïîñàäîâà îñîáà ³ ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë
Ä³ÿ

Òåðì³í âèêîíàííÿ (äí³â)
1.
²íôîðìóâàííÿ çàÿâíèêà ïðî ïîñëóãó, çì³ñò çàÿâè, ïåðåë³ê äîêóìåíò³â òîùî
Ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí ç ïèòàíü íàäàííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
Â
Ó äåíü çâåðíåííÿ
2.
Ïðèéîì çàÿâè, ïåðåâ³ðêà ïîäàíèõ äîêóìåíò³â, ðåºñòðàö³ÿ ïðèéíÿòèõ äîêóìåíò³â â æóðíàë³ ðåºñòðàö³¿ ïðèéìàííÿ çàÿâ, ôîðìóâàííÿ îñîáîâî¿ ñïðàâè òà ïåðåäà÷à çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà â³ää³ëó äëÿ ïåðåâ³ðêè
Ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí ç ïèòàíü íàäàííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
Â
Ïðîòÿãîì
1 äíÿ
3.
Ïåðåâ³ðêà ïðàâèëüíîñò³ îôîðìëåííÿ îñîáîâî¿ ñïðàâè òà ïîâíîòè ïîäàíèõ äîêóìåíò³â äëÿ ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè
Íà÷àëüíèê òà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí ç ïèòàíü íàäàííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
Â

Ç
Ïðîòÿãîì
1 äíÿ


4.
Îïðàöþâàííÿ çàÿâè äëÿ ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè òà ï³äãîòîâêà ïðîåêòó ð³øåííÿ (ïðîòîêîëó ïðèçíà÷åííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÷è ïðî â³äìîâó)
Ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïðèçíà÷åííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà  êîìïåíñàö³é
Â
Ïðîòÿãîì 2 äí³â
5.
Ïåðåâ³ðêà ïðàâèëüíîñò³ ïðîâåäåíîãî ðîçðàõóíêó ïðèçíà÷åííÿ äàíîãî âèäó äîïîìîãè, â³çóâàííÿ ð³øåííÿ (ïðîòîêîëó ïðèçíà÷åííÿ, ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÷è â³äìîâó â ïðèçíà÷åíí³)
Íà÷àëüíèê òà ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó/çàâ³äóâà÷ òà ñïåö³àë³ñò ñåêòîðó êîíòðîëþ çà ïðàâèëüí³ñòþ ïðèçíà÷åííÿ, ïåðåðàõóíêó òà âèïëàòè óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
Â



Ï
Ïðîòÿãîì 2 äí³â
6.
Ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ (â³äìîâè â ïðèçíà÷åíí³) äîïîìîãè 
Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïðèçíà÷åííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà  êîìïåíñàö³é
Â
Ïðîòÿãîì 2 äí³â
7.
Çàòâåðäæåííÿ ï³äïèñîì ð³øåííÿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ (â³äìîâè â ïðèçíà÷åíí³) äîïîìîãè 
Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ àáî çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
Ç
Ïðîòÿãîì 1 äíÿ
8.
Ïåðåäà÷à ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ äîïîìîãè àáî â³äìîâó ó ïðèçíà÷åíí³ äëÿ âèäà÷³ 
Ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïðèçíà÷åííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà  êîìïåíñàö³é
Â
Ïðîòÿãîì 1 äíÿ
9.
Âèäà÷à ïîâ³äîìëåííÿ çàÿâíèêó
Ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí ç ïèòàíü íàäàííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
Â
Ïðîòÿãîì 1 äíÿ
10.
Ôîðìóâàííÿ ñïèñê³â òà ïëàò³æíèõ äîêóìåíò³â äëÿ âèïëàòè äîïîìîãè
Íà÷àëüíèê òà ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó âèïëàò óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
Â
2 ðàçè íà ì³ñÿöü
11.
Ïåðåäà÷à îïðàöüîâàíèõ ñïðàâ äî àðõ³âó
Ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ç ïðèçíà÷åííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
Â
Ïðîòÿãîì 1 äíÿ
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü äí³â íàäàííÿ ïîñëóãè
10
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü äí³â íàäàííÿ ïîñëóãè (ïåðåäáà÷åíà çàêîíîäàâñòâîì)-
10
Óìîâí³ ïîçíà÷êè: Â-âèêîíóº, Ó- áåðå ó÷àñòü, Ï - ïîãîäæóº, Ç – çàòâåðäæóº





