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Призначення державної соціальної допомоги особам 
 з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

 
1. Порядок та спосіб 

подання документів 
Державна соціальна допомога призначається і 

виплачується: 

- громадянам України, які постійно проживають на 

території України; 

- іноземним громадянам та особам без громадянства, які 

переселилися з інших держав на постійне проживання в 

Україну, та особам, які набули статусу біженців. 

Право на державну соціальну допомогу мають особи з 
інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю віком до 18 
років. 
Документи на призначення допомоги подаються за 
фактичним місцем проживання особисто з пред’явленням 
документів, що посвідчують особу, або через 
уповноважену особу з пред’явленням документів, що 
посвідчують особу, та підтверджують повноваження 
Заява про призначення державної соціальної допомоги 
особі з інвалідністю I чи II групи, яку визнано 
недієздатною, а також на дитину з інвалідністю подається 
одним із батьків, усиновителем, опікуном або 
піклувальником за місцем свого проживання. 

2. Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги 

1. Заява про призначення допомоги, що складається за 
формою, затвердженою Мінсоцполітики.  
2. Паспорт громадянина України, або, в разі його 
відсутності, інший документ, що посвідчує особу заявника 
(копія).  
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки 
платника податків заявника (крім осіб, які через свої 
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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. Для внутрішньо переміщених осіб - довідка про взяття 
на облік внутрішньо переміщеної особи (копія).  
5. Свідоцтво про народження дитини з інвалідністю (копія) 
та довідка про реєстрацію місця проживання (форма 13).  
6. Довідка з місця навчання із зазначенням перебування (не 
перебування) на повному державному утриманні. 
7. Копія рішення суду про усиновлення дитини.  
8. Довідка про реєстрацію місця проживання особи з 
інвалідністю з дитинства (форма 13) чи копія паспорта 
особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце 
проживання.  
9. Довідка про реєстрацію місця проживання законного 
представника, піклувальника, який подав заяву (форма 13), 
чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.  
10. Посвідка на постійне або тимчасове проживання (копія) 
– для іноземців та осіб без громадянства.  
11. Заява з банку для проведення соціальних виплат.  
 
Якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, 
подається також:  
12. Копія рішення про встановлення опіки (піклування) та 
призначення дитині з інвалідністю опікуна 
(піклувальника);  
13. Копія рішення суду про визнання особи недієздатною 
(для недієздатної особи);  
14. Копія рішення суду про призначення опікуна особі з 
інвалідністю з дитинства або копія документа, що 
підтверджує повноваження представника закладу (органу 
опіки та піклування), який виконує функції опікуна.  
 
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*  
 
*У разі подання неповного та невідповідного пакету 
документів строк подання додаткових документів може 
бути продовжено до трьох місяців 
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5. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Подання неповного пакету документів.  
2. Із заявою звернулася неналежна особа.  
3. Виявлення в поданих документах недостовірної 
інформації. 

6. Результат надання 
адміністративної послуги 

SMS-повідомлення про призначення державної соціальної 
допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю, або мотивована відмова.  
Державна соціальна допомога призначається з дня 
звернення за її призначенням 

7. Способи отримання 
відповіді (результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує 
особу, або через представника, який діє на підставі виданої 
йому довіреності, посвідченої нотаріально, або законним 
представником дитини з інвалідністю до 18 років 

8. Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 

умови надання 
адміністративної послуги 

1. Закон України «Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю».  
2. Порядок надання державної соціальної допомоги особам 
з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, 
затверджений наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України, Міністерства охорони здоров'я України, 
Міністерства фінансів України 30.04.2002 № 226/293/169.  
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» на 
відповідний рік. 

9. Відповідальний за 
виконання 

Управління соціального захисту населення Кременчуцької 
районної державної адміністрації м. Кременчук,  
проспект Полтавський, 42    
тел./факс (+38 0536) 72-45-86, (093)112-69-89, 
(063)758-74-66 
E-mail: kremenupszn_15@adm-pl.gov.ua  
код ЄДРПОУ 03195292    
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