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Надання одноразової матеріальної допомоги з коштів державного бюджету непрацюючим малозабезпеченим 

особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  
(назва послуги) 

Відділ соціального захисту населення міської ради 
(найменування суб’єкта надання послуги) 

 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання послуги 

м. Бурштин 

вул.Січових Стрільців,4 

2. 

Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

послуги 

Графік роботи:  

Пн., Вт., Ср.,Чт. 8
00

-17
15

; Пт. 8
00

-16
00

 

Час прийому громадян:  

Пн., Вт., Ср.,Чт. 8
00

-17
15

; Пт. 8
00

-16
00

; 

Обідня перерва:12
00

-13
00

 

вихідні дні – субота, неділя 

3. Телефон/факс, адреса 

електронної пошти  

Тел. (03438) 44-600 

e-mail: vsznburshtyn@ukr.net 

 

4. 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

1. заява(від непрацюючої малозабезпеченої особи, особи з інвалідністю, законного представника особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю;  

2. довідка про склад сім’ї; 

3.копія паспорта та / або свідоцтва про народження дитини з інвалідністю( у разі потреби – копії паспорта та копії реєстраційного номера облікової 

картки платника податків законного представника) (з пред’явленням оригіналу); 

4.копія пенсійного посвідчення, або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги(з пред’явленням оригіналу); 

5. копія реєстраційного номера облікової картки платника податків 

6.копія висновку медико-соціальної експертної комісії,лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу(для дітей з 

інвалідністю) про встановлення інвалідності 

5. 
Порядок та спосіб 

подання документів  

Непрацюючим малозабезпеченим особам допомога надається на підставі особистої заяви; 

Особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю-на підставі особистої заяви, або заяви одного з батьків, опікуна чи піклувальника(законного 

представника)шляхом звернення до відділу соціального захисту .  

6. 
Порядок прийняття 

документів 
Копії документів завіряються спеціалістом. 

7. 
Платність/безоплатність 

послуги 
Послуга надається безоплатно. 

8. Строк надання послуги 
Послуга надається в порядку черговості надходження заяв, при отриманні коштів з державного бюджету згідно кошторисних призначень на 

поточний рік. 

9. 
Перелік підстав для 

відмови у наданні 

послуги 

1. Відсутність необхідного переліку документів для надання послуги. 

2. Якщо розмір виплат у місяці, що передує місяцю звернення перевищує два прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність 

 

10. 
Результат надання 

послуги 
Надання одноразової матеріальної допомоги з коштів державного бюджету 

11. 
Спосіб отримання 

результату надання 

Шляхом звернення непрацюючої малозабезпеченої особи, особи з інвалідністю, законного представника особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю 

до відділу соціального захисту .  



послуги 

12. 

Нормативно-правові 

акти, які регулюють 

порядок та умови 

надання послуги 

Постанова КМУ від 12.04.2017р.  № 256 «Деякі питання використання коштів державного бюджету для виконання заходів із соціального захисту 

дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих категорій населення»,  

«Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю» 

 


