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ДЕПАРТАМЕНТ «ЦЕНТР НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, 

тел. 15-88, 096-097-15-88, 050-255-15-88 

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 
 

 
Призначення соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за 
надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за 

принципом «гроші ходять за дитиною» 
 

1. Порядок та спосіб 
подання документів 

Державна соціальна допомога призначається і виплачується 
щомісяця в грошовій формі батькам-вихователям на кожну 
дитину-вихованця і прийомним батькам на кожну прийомну 
дитину. 
Прийомні батьки – подружжя або окрема особа, яка не 
перебуває у  шлюбі, які взяли на виховання та спільне 
проживання дітей-сиріт і  дітей,  позбавлених  батьківського 
піклування. 
Батьки-вихователі – подружжя або окрема особа, що не 
перебуває у шлюбі, які взяли дітей-сиріт і дітей, позбавлених 
батьківського піклування, для виховання та спільного 
проживання. 
Прийомна сім'я – сім'я або окрема особа, яка не перебуває у 
шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне 
проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та  дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
Дитячий будинок сімейного типу – окрема сім'я, що 
створюється за бажанням подружжя або окремої особи,  яка не 
перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне 
проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей,  позбавлених 
батьківського піклування. 
Документи подаються особисто, за пред’явленням 
документа, що посвідчує особу, за місцем реєстрації 
заявника. 

2. Перелік документів, 1. Заява про призначення допомоги за встановленою формою. 
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необхідних для 
отримання 

адміністративної 
послуги 

2. Копія паспорта громадянина України (паспорт зразка 1994 
року або ID картка та форма 13) або копія документа, що 
підтверджує право на постійне проживання в Україні 
(додатково форма 13 у разі наявності посвідчення зразка 2018 
р.) – для іноземців та осіб без громадянства. 
3. Довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків заявника (не надається особою, у 
якої є відмітка РНОКПП, та особою, яка через свої релігійні 
або інші переконання відмовляється від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податку, 
офіційно повідомила про це відповідні органи державної 
влади) (копія). 
4. Рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у 
місті ради про влаштування дитини до дитячого будинку 
сімейного типу або прийомної сім'ї (копія). 
5. Документи, що підтверджують статус дитини (копія). 
6. Довідка органу державної виконавчої служби про розмір 
аліментів (у разі отримання аліментів на дитину). 
7. Довідка з місця навчання про розмір стипендії (у разі 
навчання дитини). 
8. Копія виписки із акта огляду медико-соціальної експертної 
комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної 
комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з 
інвалідністю (у разі інвалідності дитини). 
9. Заява з банку із зазначенням поточного рахунку для 
призначення допомоги. 
У разі подання заяви внутрішньо переміщеною особою – 
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи 
(копія). 
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 
(безоплатність) 

надання 
адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

4. Строк надання 
адміністративної 

послуги 

10 робочих днів 
 

5. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 

послуги 

1. Подання неповного пакету документів.  

2. Із заявою звернулася неналежна особа. 

6. Результат надання SMS-повідомлення про призначення соціальної допомоги та 
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адміністративної 
послуги 

грошового забезпечення або мотивована відмова 

7. Способи отримання 
відповіді (результату) 

Особисто за пред’явленням документа, що посвідчує особу 

8. Акти законодавства, 
що регулюють порядок 

та умови надання 
адміністративної 

послуги 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019  
№ 552 Деякі питання виплати державної соціальної допомоги 
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним 
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші 
ходять за дитиною». 
2. Наказ Міністерства соціальної політики України від 
21.04.2015 № 441 «Про затвердження форми заяви про 
призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та 
пільг». 

9. Відповідальний за 
виконання 

Управління соціального захисту населення Крюківського  
району Департаменту соціального захисту населення 
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області 
м. Кременчук, вул. І. Приходька, 90 
тел./факс: (05366) 6-01-22 
E-mail: 05385878@mail.gov.ua код ЄДРПОУ 05385878 




