
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника УСЗН 

Корюківської РДА  

Самсон С.І. 

04.01.2020 №  1 
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

«ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ ОСОБАМ» 

 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КОРЮКІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ/ 

ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ  

ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг 

/ виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання 

адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади 

1 Місцезнаходження  15300  Чернігівська обл. м. Корюківка , вул.Вокзальна,9   

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок      з 8.00 до 17.00 

Вівторок       з 8.00 до 17.00 

Середа           з 8.00 до 17.00 

Четвер          з 8.00 до 20.00 

П’ятниця      з 8.00 до 17.00 

Субота         з 9.00 до 13.00 

Неділя           вихідний 

3 Телефон/факс, електронна  

адреса, офіційний веб-сайт  

(04657) 3-42-93  

(04657) 3-45-01 

koryukivkacnap@gmail.com 

http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/ 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 

№ 256 „Деякі питання використання коштів державного 

бюджету для виконання заходів із соціального захисту 

дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій 

населення” 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті 

близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), 

стихійного лиха та інших особливих обставин особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим 

малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або 

державну соціальну допомогу відповідно до Законів 

України „Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” і „Про 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з інвалідністю”, якщо розмір таких 
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виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не 

перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які 

втратили працездатність 

7 Перелік необхідних 

документів 

Заява про надання одноразової матеріальної допомоги   

(зразок додається) 

До заяви додається: 

1) для непрацюючих малозабезпечених осіб: 

ксерокопію паспорта;  

ксерокопію пенсійного посвідчення або посвідчення 

отримувача державної соціальної допомоги; 

ксерокопію довідки про присвоєння реєстраційного 

номера облікової картки платника податків (крім фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті); 

2) для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, 

одного з батьків, опікуна, піклувальника, законного 

представника: 

ксерокопію паспорта та / або свідоцтва про 

народження дитини з інвалідністю (у разі потреби – 

ксерокопію паспорта законного представника та документа, 

що підтверджує його повноваження);  

ксерокопію довідки про присвоєння реєстраційного 

номера облікової картки платника податків (крім фізичних 

осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків, офіційно повідомили про це відповідний 

контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті); 

ксерокопію висновку медико-соціальної експертної 

комісії, лікувально-консультативної комісії лікувально-

профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про 

встановлення інвалідності. 

8 Спосіб подання документів  Заява та документи подаються заявником особисто або 

уповноваженою ним особою 

9 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

10 Строк надання  По мірі надходження асигнувань з державного бюджету 

11 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

1. Подання недостовірних даних; 

2. У разі припинення інвалідності; 

3. Якщо дохід особи перевищує два прожиткових 

мінімуми для осіб, які втратили працездатність; 

4. Подання документів не в повному обсязі; 

5. У разі смерті особи 

12 Результат надання 

адміністративної послуги 

Надання одноразової матеріальної допомоги / відмова у 

наданні одноразової матеріальної допомоги 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Отримання результату заявником особисто або через 

уповноважених осіб. 
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                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника УСЗН 

Корюківської РДА  

Самсон С.І. 

04.01.2020 №  1 
 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

адміністративної послуги 

 

 «ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ, ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА НЕПРАЦЮЮЧИМ 

МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ ОСОБАМ» 

 

№ 

за/п 

Етапи 

опрацювання 

звернення 

Відповідальна 

особа  
Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за 

етапи (дію, 

рішення) 

 Дія 

(В, 

У,                

П,З) 

Строки 

виконання 

1. Прийом заяви, 

перевірка повноти 

пакету документів. 

Адміністратор 

ЦНАП 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

В Протягом 

одного 

робочого дня 

2. Передача прийнятих 

документів згідно 

складеного реєстру до 

управління 

соціального захисту 

населення 

Адміністратор 

ЦНАП 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

В Протягом 

одного 

робочого дня, 

але не пізніше 

наступного 

робочого дня 

3. Звернення розглядає 

комісія утворена в 

управлінні 

соціального захисту 

населення. 

Головний 

спеціаліст відділу 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

населення 

Управління 

соціального захисту 

населення 

Корюківської 

райдержадміністрації 

В Протягом 

тридцяти 

одного 

робочого дня 

4. Формування 

виплатних 

документів 

Головний 

спеціаліст відділу 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

населення 

Управління 

соціального захисту 

населення 

Корюківської 

райдержадміністрації 

В Протягом 

двох робочих 

днів 

5. Виплата допомоги  

через поштове 

відділення або 

банківську установу 

Головний 

спеціаліст відділу 

персоніфікованого 

обліку пільгових 

категорій 

населення 

Управління 

соціального захисту 

населення 

Корюківської 

райдержадміністрації 

В По мірі 

надходження 

коштів 

6. Механізм 

оскарження 

результату надання 

адміністративної 

послуги 

1. Відповідно до вимог ст.ст. 16-18 Закону України «Про 

звернення громадян» результат надання адміністративної 

послуги може бути оскаржений шляхом: 

1.1. Звернення до вищої посадової особи (начальник 

управління, заступник голови з профільних питань 

райдержадміністрації, голова райдержадміністрації); 

1.2. Звернення до вищого органу державної влади; 
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2. Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених 

відповідно до закону надавати адміністративні послуги, 

адміністраторів можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому Законом України «Про адміністративні 

послуги». 

 

Загальна кількість днів надання послуги – 32 дні. 

 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 

 

 


