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Шaнoвнa пalri кaтеpинo !

Poзглянyвrrrи Batп зaпит, щoдo пpизIraчеIlI{я Ta BиIIлaти ДoпoМoги IIa
,цiTей, якi BихoвyloTЬся y бaгaтoдiтниx сiм'яx y Межax кoмпeтенцii
пoвiдoмляемo I{aсTyпIrе.

MiнiстеpствoМ сoцiirлЬIloi пoлiтики УкpaiЪи пpoaнaлiзoвal{o систеMy
сoцiальнoi пiдщимки сiмей з дiTЬМи, зДiйснеIro вiДпoвiДнi фiнaнсoвo-екoнoмiчнi
poзpaxyнки Ta пiдгoтoвленo IIpoекT I{opМaтиBllo-пpaBoвoгo aктa, якиМ
пpolloнy€ТЬся зaпpoBa.цити I{oвий Bид сoцiaльниx Bиплaт _ дoпoМory нa дiтей,
якi BиxoByтoться y бaгaтoдiтниx сiм'яx.

Зaзнaueнy сoцiaJIьI{y виIIлaTy BстaнoBЛеIlo з 01 квiтня 2019 poкy з Метolo
пoкpaщення МaтерirUIьI{oго стaнy бaгaтoдiтниx сiмeй, ствopеIlIIя нaJIе)кних yМoв
для BиxoBaIIня .цiTей, якi виxoвyтoться B тaкиx сiм.яx. Кoжнa бaгaтoдiтнa сiм'я
oTpиМaе нa TpетIo' четBеpTy, п.ятy тa нaсTyIlI{иx дiтей .цo 6 poкiв щoмiсяннy
дoпoМory вiд дepжaви y poзмipi пpoжиTкoBoгo мiнiмyмy Ha ДИTитIIу дo 6 poкiв'
Пoстaнoвoro Кaбiнеry Мiнiстpiв УкpaiЪи вiд 13 беpезня 2019 p. Ns 250
зaTBеp.цт{еIIo Пopядoк BиплaTи дoПoМoги нa дiтей, якi вихoB}.IoтЬся y
бaгaтo.цiтниx сiм'ях

1 . I{ей Пopядoк BиЗIIaчaс yМoви IIpизIIaчення i виплaти дoпoМoги нa дiтей,
якi вихoвyтoться y бaгaтoдiтниx сiм'ях (дaлi - дoпoмoгa).

2' Пoкpиття BиTpaT IIa BиплaTy дolloМoги здiйснroеться зa paxyfloк кorптiв
,цеp)кaBlloгo бroджеry y виглядi сyбвенцii мiсцевим бrоджетaм'

з. .(опoмoгa пpизнauaсться i BиПЛaчyrться гpoMaдяlraМ УкpaТни,
iнoземцям тa oсoбaм бeз гpoмaдянствa, якi пoстiйнo Пpoживaloть в Укpaiнi.

4. Пpизнaнення i виплaтa дoпoМoги здiйснroеться стpyкryprrими
пiдpoздiлaми з пиTaнь сoцiaльнoгo зaхисф нaселеIlllя paйoнниx, paйoнниx y мм.
Кисвi тa Cевастoпoлi деpжaдмiнiстpaцiй. BикoHaвних opгaнiв мiськиx, pайoнниx
y мiстaх (y pазi ik yтвopення) paд (далi - opгallи сoцiaльнoго зaхистy населення)
зa зapесстpoвaним мiсцeм ЛpoжиBaнHя aбo мiсцем фaктиvнoгo пpoжиBallня
oсoби, якa пpеTеIr,цy€ Ila пpизнaчеIlIUl дoпoмoги (далi - зaявник).

Блoзеpськa рaйоннa деpжaвна адмiнlстpaцlя
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.{oпoмoгa зa мiсцем
IIеoTDиMaнIUl зaзнaченoi

ФaктичI{oгo пpoжиBaння IIpизнaчaеTься зa yМoBи
дol]oМoги зa зapеeсTpoBaниМ МlсцеМ пpo)I(иBaIIтUI

зaяBникa. Пеpевipкa вi.цoмoстей щo.Цo l{еoтpиМaння дol1oМоги здiйснroсться
opгal{aМи соцtaльнoгo зaxисTy нaсеЛеIlllя з викopистaнням iнфоpмaцiйних
сисTеМ.

5. .{oпoмoгa IIa,цaетЬся oдI{oMy з бaтькiв Ду|.||1H|1' якi пoстiйнo пpoя{иBalотЬ
рzlзoМ з ДитиIloю.

6. .{окyменти, неoбxiднi для IlpизI{ачеItItя ДolloМoги' IloДaIoTься зaяBI{икoМ
oсoбистo.

7 ' [ля пpизI{aчеI{I{я .цoПoМoги opгal{y сoцiaльнoгo зaх|4cту IlасeлеIlня зa
yМoBи пpед'яBлеIlня пaспopтa гpoМaдяниI{a Укpaiни (пaспopтнoгo дoкyМeliTa
iнoземця) aбo iнrпoгo .цoкyМеI{Ta' щo пoсвiднyе oсoбy тa пiдтвеpдясyс iТ
спецiaльний стaтyс, пoдaeтЬся зaявa o.цтIoгo з бaтькiв, З якиM пoстiйнo пpo)кивaе
ДИT'Ir;.a, щo склaдaсTЬся зa фopмoтo' зaTBеp.цженoтo Мiнсoцпoлiтики, тa кoпii
тaкI{x дoкyМеI{Ttв:

пoсвiднення бaтькiв бaгaтoдiтнoi сiм'i (з пpед'явленням opигiнaлy)
пoсвiднення Д|1"I|4I1'| з бaгaтoдiтнoi сiм'i (з пpед'явленням oригiнaлy);

свiдoцтвo I]po нaрoдження всiх дiтей (з пpeд,явленням opигiнaлiв).
У paзi yтвopення oб,еднaнoТ тepитopiaльнoi гpoпlaди зaЯBИ З неoбxiдними

.цoкyМентaМи ДrIЯ IIpизнaчеIlIlя дoпoМoги пpиЙМaloться yпoвнoBaя{еIlиMи
oсoбaми' щo BиЗнaченi викoнaвчими opгaнaМи paди oб'сднaнoi теpитopiaльнoТ
ГpoМaди. та пepеДaЮТЬся вiДпoвiДниM opгaнaM сoЦiaльнoгo зaxисry т{аселення.

У сiльськiй мiсцевoстi тlpиЙняття зaяв з неoбxiдними .цoкyМrнтaМи .цля
IIpизнaченI{я ДoпoМoги i пеpедavy .rx 

вiдпoвiдниM opгal{aм сoцiaльнoгo зaxисTy
нaсепенIlя з.цiйснrorоть oсoби, yпoвнoвaженi BикoI]aвчиМи кoмiтетaми сiльських
i сeлищних paд.

У paзi ЗBеpIIrння o.цI{oгo з бaтькiв ДIт"I|IHИ зa пpизнaчеIIIlЯМ дoпoМoги
opгaн сoЦia.,rьнoгo зaхисту нaселeння зa мiсцем ПpoживaннЯ oДtloгo з батькiв, з
яким пoстiйнo Пpo)киBaс ДИтИHa' Мaс Пpaвo oтриMуBaти вiд opгaнiв деpжaвнoi
влaди, opгaнiв мiсцeвoгo сaMoBpя.цyвaтrня, пiдпpиeмстB, yсTaIIoB тa opгaнiзaцiй
вiдoмoстi, неoбxiднi ДЛя пpизнaчrння зaзнaчrнoi дoпомoги.

У paзi кoли дo зzUIBи не дoдaнi всi неoбxiднi .цoкyМеtITи' opгaн сoцiальнoго
зaхистy нaсеЛенHЯ пoвiДoмляс зaяBникy. якi дoкyменти пoвиннi бyти пoлaнi
дoДaткoBo' ЯкЩo вoни бyлyть пoДaнi не пiзнirпe нiж прoтягoм o.цHoгo мiсяця з
.цЕlя oдеp)кaнHя зазнaчеHoгo повiДoмлеHня, ДнеМ (мiсяцем) звеpllеHня зa
пpизнaчel{I{яМ ДoпoМoги BBa)кarться день (мiсяць) лpиilняття aбo вiдпpaвлення
ЗaЯBИ.

8. .{oкyменти, неoбхiднi Для пpиЗIlaчеIIня ДolloМoги' poзгляДaloTься
opгalioМ сoцiaльнoгo зaxистy нaселеtlllя пpoTягoМ ДеcЯTИ' днiв з дня пoДaння
зaяB14 З yсiмa неoбxiдними лoкyмёнTaми'

Пpo пpизнauеIlня .цolIoМoги чи пpo вiдмовy в ii пpизнaтеннi iз
зaзHaченtIЯM лp|1ч|4HИ вiДмoви Ta пopядкy oскаpжеHня такoгo pirшення opгaн
сoцia-.,тьнoгo зaxисTy IIaселеIIIIя Bидaе чи EaДсилaе заявникoвi т]исЬМoве
пoвiдoмленrrя пpoтягoМ п,яти днiв ricля rtpиtlняття вiдпoвiднoгo pirпення.



9. foпoмoгa пpизIiaчaeтЬся IIa TpетIo 1 кoжнy lraстyпIry ДиTиIry з
мiсяця, B якoмy бyлo пoдaнo зaяBy з yсiмa неoбхi.цI{иМи дoкyМеIlтaМи' тa
BиIIлaчyсться щoмiсяця пo мiсяць дoсягIIеIIIIя дитинolo 6-piвнoгo вiкy вклroннo.

У paзi кoли в сiм.i o.цнoчaсЕ]o нapo.циЛoся двoс i бiльше дiтей. внaслiдoк
чoгo сiм'я нa6улa стaтyсy бaгaтoдiтнoi, виIIлaTa дolIoМoги здiйснтoеться нa
кoхtlly Taкy Д|{rИI{у.

10. ,{oпoмогa пpизнaчaсTЬся y poзмipi 1700 гpивень.
l l .  Bиплaтa ДoПоМoги пpипиняеться у paзi:
- пoзбaвлення oтpиМyвaчa,цoпoMоги бaтькiвськиx пpaв;
- вi,цмoви oTpиMyBaчa дoпoМoги вiд вихoвaння Д|1.|I1HL1;
- нецiльoвогo викopистаIiня кorштiв i незaбезпечення сTBopеIIЕIя

oTpиМyвaчем .цoпoMoги l{aПежниx yМoB для повнoцiннoгo yтpиМaння тa
BиxoBaння Д|4"|kI11|| :

- вiдiбpaння ДvI.fИHИ B oTриМyBaчa .цoпoМoги без пoзбaвлення бaтькiвських

пpaB;
- TиМчaсoBoгo вЛaI]ITyвaI-II{я Д|4.|1411|4 нa пoBне деpжaBне yтpиМaння;
. пepебyвaння oтpиМyBaчa дoпoМoги y мiсцяx пoзбaвлення вoлi зa

plIпеIrIIяМ сy.цy;
- Bтpaти cTыrycу бaгaтoдiтнoi сiм'i;
- смеpтi Д|1"t|||1||;
- смepтi oтpиМyBaчa .цoПoМoги.
Bиплaтa допoМoги IIpиПиI{я€ТЬся з мiсяця, щo нaстaе зa мiсяцем, B якoМy

виtIикЛи зaзнaченi oбставини. зa pirшенням opгaну сoцiaльнoгo зaxистy
нaсеЛеtIIIя' який пpизнаниB дoпoМory.

У випaдкax, пеpедбaнeниx aбзaцaми ДpyгиМ - сЬoМиМ цЬoгo пyIIкTy'
випЛaта дoПoмoГи припиHястЬся нa пi.цстaвi пpoпoзицiй цеHTpy сoцiaльниx
слyл<б для сiм'i, дiтей тa мoлoдi aбo yпoвнoвaжеIlolo oсoбoю' визIlaчrнoк)
викoIIaBчиМ opгaнoМ pa.ци oo. с.цнaнol теpитop1aлЬнol !poМaди.

|2. Bиллaтa дolloМoги здiйснтoсться IIIляxoМ IIеpеpaхyBaIIня кorптiв нa
paхyнoк отpиМyBaчa .цoпoMoги, вiдкpитий y бaнкiвськiй yстaнoвi, Ч|4
виплaчyстЬся йoмy гoтiвкоIo чеpез виплaтнi oб'скти нaцioнaльнoгo oпеpaтopa
ПoIIIтoBoго зв'язкy.
Упpaвлiнням сoцiaпьнoгo зaxистy нaселeIIIIя пpoBoдиться пpийoм дoкyMelrтiв
для пpизIlaчrI{I{я вищеBкaзaнoгo видy деpжaвнoi.цoпoМoги.

З пoвaгoro

Гoлoвa paйoннoi
ДеpжaBнo1 a,цМ1I{1сTpaцll

Михaйлo Жaдaн 3З72О

B. PoМAнoB


