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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

«НАДАННЯ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ ОДНОРАЗОВОЇ НАТУРАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ «ПАКУНОК МАЛЮКА»» 

 
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 Укази Президента України  

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

«Порядок надання при народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги “пакунок малюка”, затвердженого 

постановою КМУ від 25 листопада №1180 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  Право на отримання “пакунка малюка” мають громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які в 

установленому законодавством чи міжнародними 

договорами України порядку в’їхали в Україну та 

постійно/тимчасово проживають на її території або 

тимчасово перебувають в Україні, а також особи, яких 
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визнано в Україні біженцями або особами, які потребують 

додаткового захисту, що народили живонароджену дитину. 

8 Перелік необхідних 

документів 

Заява отримувачем подається місцевому структурному 

підрозділу з питань соціального захисту населення не пізніше 

ніж через 30 календарних днів з дня народження дитини.До 

заяви про надання “пакунка малюка”, поданої у паперовій 

або електронній формі, отримувачем додається: 

копія свідоцтва про народження дитини; 

документ, що підтверджує факт народження дитини 

поза межами закладу охорони здоров’я, який видає заклад 

охорони здоров’я, який проводив огляд матері та дитини, 

або медична консультативна комісія, якщо заклад охорони 

здоров’я не проводив огляд матері та дитини відповідно до 

законодавства; 

довідка про те, що “пакунок малюка” в закладі 

охорони здоров’я не видано. 

9 Спосіб подання документів  Заява та документи подаються заявником в паперовій або 

електронній формі. 

10 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

 

11 Строк надання  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма 

необхідними документами. 

Допомога оформляється рішенням про призначення 

(відмову в призначенні) соціальної допомоги, яке 

зберігається в особовій справі отримувача соціальної 

допомоги та надається  на термін призначення допомоги 

12 Перелік підстав для відмови 

у наданні  

Неподання всіх необхідних документів 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Призначення допомоги/відмова в призначенні допомоги 

14 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти 

національного оператора поштового зв’язку або через 

уповноважені банки, визначені в установленому порядку. 

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у 

призначенні) видається (надсилається поштою) 

одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі 

видачі довідок та повідомлень 

 

 

 

 


