

           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 ОДНОРАЗОВОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
«ПАКУНОК МАЛЮКА»
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
Закони України
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992 № 2811-ХІІ(зі змінами)
5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020  № 1180 „Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”
6
Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ Міністерства соціальної політики України                   від 17.07.2018 № 1025 „Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” при народженні дитини”, (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 17.11.2020 № 771), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.07.2018 за № 845/32297 
Умови отримання адміністративної послуги
7
Підстава для отримання 
Народження живонародженої дитини
8
Перелік необхідних документів
Заява отримувача щодо забезпечення одноразовою натуральною допомогою „пакунок малюка” 
(далі – „пакунок малюка”; 
довідка про те, що „пакунок малюка” в закладі охорони здоров’я не видано (окрім випадків народження дитини за кордоном). Довідка подається в паперовій формі до запровадження електронної інформаційної взаємодії та передачі відомостей про надання “пакунка малюка” в електронній формі в закладах охорони здоров’я, але не пізніше 1 березня 2021 року.
У разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я додатково подаються:
копія свідоцтва про народження дитини;
документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, який видає заклад охорони здоров’я, що проводив огляд матері та дитини, або медична консультативна комісія, якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини відповідно до законодавства.
Ó ðàç³ íàðîäæåííÿ äèòèíè çà ìåæàìè Óêðà¿íè äîäàòêîâî ïîäàþòüñÿ:
копія свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, а в разі його відсутності – копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально
9
Ñïîñ³á ïîäàííÿ äîêóìåíò³â 
Çàÿâà òà äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ “ïàêóíêà ìàëþêàˮ, ïîäàþòüñÿ îòðèìóâà÷åì ñóá’ºêòó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè â ïàïåðîâ³é ÷è åëåêòðîíí³é ôîðì³, àáî â ìåæàõ íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ ïîñëóãè „ºÌàëÿòêî” (ó ðàç³ òåõí³÷íî¿ ìîæëèâîñò³)
10
Ïëàòí³ñòü (áåçîïëàòí³ñòü) íàäàííÿ 
Ïîñëóãà íàäàºòüñÿ áåçîïëàòíî

11
Ñòðîê íàäàííÿ 
Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення розглядає подані документи та приймає рішення про надання / відмову в наданні “пакунка малюкаˮ протягом одного робочого дня з дня отримання заяви про надання “пакунка малюкаˮ та видає “пакунок малюкаˮ за його наявності.
У разі відсутності в місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення “пакунка малюкаˮ його може бути надано в порядку черговості.
У разі неотримання “пакунка малюкаˮ протягом 30 днів з дня народження дитини з незалежних від отримувача причин (зокрема, народження дитини до 37-го повного тижня вагітності (154—259 діб), народження дитини за кордоном, обсервація, карантин, самоізоляція, відсутність “пакунка малюкаˮ в закладі охорони здоров’я, місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем проживання / перебування новонародженої дитини) отримувач має право на отримання грошової компенсації
12
Ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó íàäàíí³ 
Отримувачу може бути відмовлено у наданні “пакунка малюкаˮ в разі:
подання пакета документів не в повному обсязі;
подання пакета документів пізніше ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини;
подання пакета документів пізніше року з дня народження дитини (у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я)
13
Ðåçóëüòàò íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Íàäàííÿ „ïàêóíêà ìàëþêàˮ / â³äìîâà â íàäàíí³ „ïàêóíêà ìàëþêàˮ
14
Ñïîñîáè îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ (ðåçóëüòàòó)
Інформування отримувача про прийняте рішення щодо видачі „пакунка малюка” відбувається у спосіб, зазначений у заяві.
Факт передачі „пакунка малюка” отримувачу фіксується в акті приймання-передачі „пакунка малюка”, що складається у двох примірниках, один з яких залишається в отримувача, інший ― зберігається у місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення, який видав „пакунок малюка”


























           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 ÃÐÎØÎÂÎ¯ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖ²¯ ÂÀÐÒÎÑÒ² ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÎ¯ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ «ÏÀÊÓÍÎÊ ÌÀËÞÊÀ»»
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 çàÿâ, 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. Ôîðìóâàííÿ åëåêòðîííî¿ îñîáîâî¿ ñïðàâè â ðåºñòð³ îòðèìóâà÷³â ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿
Íà÷àëüíèê òà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ïðèéîìó ãðîìàäÿí ç ïèòàíü íàäàííÿ óñ³õ âèä³â ñîö³àëüíî¿ äîïîìîãè òà êîìïåíñàö³é
Â


                  
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 1 äíÿ
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 1 äíÿ
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 1äíÿ
7.
Ï³äïèñàííÿ ð³øåííÿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ (â³äìîâè â ïðèçíà÷åíí³) äîïîìîãè 
Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ àáî çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ
Ç
Ïðîòÿãîì 1äíÿ

8.
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
9.
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
5
Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü äí³â íàäàííÿ ïîñëóãè (ïåðåäáà÷åíà çàêîíîäàâñòâîì)-
         5
Óìîâí³ ïîçíà÷êè: Â-âèêîíóº, Ó- áåðå ó÷àñòü, Ï - ïîãîäæóº, Ç – çàòâåðäæóº







