
_____________________________________________________________________________________

Департамент «Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці» 

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію,   
та особам з інвалідністю 

ІК 58-33 (версія 01) 
                                                                       Сторінка 1 з 3 

 

 
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА 
КАРТКА  

 

ІК 58-33 
Згідно з вимогами  ISO 9001:2008 

 

Введено в дію з  08.09.2020  
версія 01 

     ДЕПАРТАМЕНТ 
«ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ У МІСТІ КРЕМЕНЧУЦІ» 
 

ГОЛОВНИЙ ОФІС 
м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, 

тел. 15-88, 096-097-15-88, 066-888-02-06 

cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 
Режим роботи: 

понеділок з 08-00 до 17-00 

середа з 09-00 до 17-00 

вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 

п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00 

 
АВТОЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 

вул. Героїв України, 11-А,  тел. 758505, 758506 
Режим роботи: 

вівторок-п’ятниця з 08-00 до 17-00 

субота з 08-00 до 16-00 

 
КРЮКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 

вул. Івана Приходька, 90, тел. 758507 
Режим роботи: 

понеділок- четвер з 08-00 до 17-15 

п’ятниця з 08-00 до 16-00 

 
 

 
Призначення державної соціальної допомоги особам,  

які не мають права на пенсію,  та особам з інвалідністю 

 

1. 
Порядок та спосіб 

подання документів 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує 
особу; або уповноваженою особою, за пред’явленням 
документів, що посвідчують особу та повноваження 

2.  

Перелік документів, 
необхідних для 

отримання 
адміністративної 

послуги 

1. Заява про призначення допомоги, що складається за 
формою, затвердженою Мінсоцполітики. 
 2. Паспорт громадянина України (копія). 
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки 
платника податків заявника (крім осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідному 
контролюючому органу і мають відмітку в паспорті) 
(копія). 
4. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи, посвідчення біженця або 
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, 
посвідки на постійне проживання або посвідки на 
тимчасове проживання (у разі потреби). 
5. Копія трудової книжки (за наявності). 
6. Декларація про доходи та майновий стан осіб для 
призначення соціальної допомоги, складена за формою, 
встановленою Мінсоцполітики (для всіх, крім осіб з 
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інвалідністю І групи та дітей померлого годувальника)  
7. Копія рішення суду про визнання особи недієздатною 
(для недієздатної особи). 
8. Копія рішення про призначення опікуна (для 
недієздатної особи, якій призначено опікуна). 
9. Копія документа, що підтверджує повноваження 
представника закладу, який виконує функції опікуна 
над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не 
призначено). 
10. Заява з банку для проведення соціальних виплат. 
 
Для призначення соціальної допомоги дітям 
померлого годувальника додатково подаються: 

- копія свідоцтва про народження дитини: 
- копія паспорта дитини, якій призначається соціальна 
допомога (з 14 років); 
- копії документів, що засвідчують родинні відносини 
члена сім’ї з померлим годувальником (у разі потреби); 
- копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення 
суду про визнання його безвісно відсутнім чи 
оголошення померлим з пред’явленням оригіналу; 
 - довідка загальноосвітнього навчального закладу 
системи загальної середньої освіти, професійно-
технічного, вищого навчального закладу про те, що 
дитина навчається за денною формою навчання (для  
дітей від 18 до 23 років). 
Примітка: копії звіряються з оригіналами*  

     
 У разі отримання будь-яких видів державних допомог 
за попереднім місцем проживання (реєстрації) 
заявником подається заява про необхідність запиту 
особової справи за попереднім місцем проживання. 

3. 
Платність надання 
адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

4. 
Строк надання 

адміністративної 
послуги 

10 робочих днів * 

*У разі подання неповного та невідповідного пакету 
документів строк подання додаткових документів може 
бути продовжено до трьох місяців 

5. 

Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 

послуги 

1. Протягом трьох місяців з дня подачі документів 
особою не подано повний пакет документів, 
передбачений чинним законодавством. 
2. Одержують пенсію по інвалідністю або державну 
соціальну допомогу відповідно до Закону України «Про 
державну соціальну допомогу особам з інвалідністю та 
дітям з інвалідністю».  

6. 
Результат надання 
адміністративної 

послуги 

 SMS-повідомлення про призначення державної 
соціальної допомоги або мотивована відмова 
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7. 
Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує 
особу; або уповноваженою особою, за пред’явленням 
документів, що посвідчують особу та повноваження 

8. 

Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 

умови надання 
адміністративної 

послуги 

1. Закон України  «Про державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю» № 1727-IV від 18.05.2004 
2. Порядок призначення і виплати державної соціальної 
допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги 
на догляд, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 02.04.2005 № 261. 
3.Наказ Міністерства соціальної політики України від 
21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про 
призначення усіх видів соціальної допомоги, 
компенсацій та пільг». 
4. Закон України «Про Державний бюджет України». 
5. Порялок обчислення середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів 
державної соціальної допомоги, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 
№ 632. 

9. 
Відповідальний за 

виконання 

Управління соціального захисту населення 
Автозаводського району департаменту соціального 
захисту населення та питань АТО виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Полтавської області   
м. Кременчук, проспект Свободи, 66    
тел.: (0536) 758684, тел./факс: (0536) 758683,  
E-mail: 26218015@mail.gov.ua  Код ЄДРПОУ 26218015 

 




