

           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 І ВИПЛАТА ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ У РАЗІ СМЕРТІ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА АБО ДИТИНІ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ДО 18 РОКІВ, А ТАКОЖ ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА ОСОБАМ З ІНВАЛІДІНІСТЮ »
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
Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”                 від 16.11.2000 № 2109-IІІ(зі змінами)
Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».
5
Акти Кабінету Міністрів України
Порядок надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства фінансів України від 30.04.2002 N 226/293/169
6
Акти центральних органів виконавчої влади
Спільний Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерство охорони здоров’я України від 30.04.2002р № 226/293/169, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.05.2002  № 466/6754 «Про затвердження Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям –інвалідам»  
Умови отримання адміністративної послуги
7
Підстава для отримання 
Наявність довідки про смерть особи з інвалідністю 
8
Перелік необхідних документів
Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу); довідка про смерть, видана органами реєстрації актів громадянського стану.

9
Спосіб подання документів 
Заява та документи, необхідні для виплати допомоги, подаються заявником суб’єкту надання адміністративної послуги:
особисто,поштою
10
Платність (безоплатність) надання 
Послуга надається безоплатно

11
Строк надання 
10 днів
12
Перелік підстав для відмови у наданні 
У разі смерті особи, яка перебувала на повному державному утриманні (крім випадків, коли поховання здійснюється членами сім'ї або іншою особою);                    - смерті осіб, поховання яких проводиться за рахунок коштів державного бюджету
13
Результат надання адміністративної послуги
Призначення допомоги / відмова в призначенні допомоги
14
Способи отримання відповіді (результату)
Виплату можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення 

«ПРИЗНАЧЕННЯ І ВИПЛАТА ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ У РАЗІ СМЕРТІ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА АБО ДИТИНІ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
ДО 18 РОКІВ, А ТАКОЖ ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА ОСОБАМ З ІНВАЛІДІНІСТЮ »
Правобережне управління соціального захисту населення
Дніпровської міської ради

№ п/п
Етапи послуги
Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ
Дія

Термін виконання (днів)
1.
Інформування заявника про послугу, зміст заяви, перелік документів тощо
Спеціаліст відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
У день звернення
2.
Прийом заяви, перевірка поданих документів, реєстрація прийнятих документів в журналі реєстрації приймання заяв, формування особової справи та передача заступнику начальника відділу для перевірки
Спеціаліст відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
Протягом
1 дня
3.
Перевірка правильності оформлення особової справи та повноти поданих документів для призначення допомоги
Начальник та заступник начальника відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В


             
Протягом
1 дня


4.
Опрацювання заяви для призначення допомоги та підготовка проекту рішення (протоколу призначення, повідомлення про призначення чи про відмову)
Спеціаліст відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та  компенсацій
В
Протягом 2 днів
5.
Перевірка правильності призначення даного виду допомоги, візування рішення (протоколу призначення, повідомлення про призначення чи відмову в призначенні)
Начальник та спеціаліст відділу/завідувач та спеціаліст сектору контролю за правильністю призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В



П
Протягом 2 днів
6.
Прийняття рішення щодо призначення (відмову в призначенні) допомоги 
Начальник відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та  компенсацій
В
Протягом 1 дня
7.
Затвердження підписом рішення щодо призначення (відмову в призначенні) допомоги 
Начальник управління або заступник начальника управління
З
Протягом 1 дня
8.
Формування списків та платіжних документів для виплати допомоги
Начальник та спеціаліст відділу виплат усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
2 рази на місяць
9.
Передача опрацьованої справи до архіву
Спеціаліст відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
Протягом 1 дня
Загальна кількість днів надання послуги
10
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством)-
10
Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує




