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від ______________№_____________                                     На № 44495/1/1-21-нд від 30.09.2021

Нацсоцслужба розглянула доручення Секретаріату  Кабінету Міністрів  від 

28.09.2021 № 30977/0/2-21, яке надійшло з Міністерства соціальної політики 

України, щодо розгляду запиту Щербатої Н. М. та Щербатої А. В. від 22.09.2021  

та, в межах компетенції, повідомляє.
Порядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затверджено постановою 

Кабінету Міністрів України № 79 від 03.02.2021 „Деякі питання призначення і 
виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю” (далі – Порядок № 79) відповідно до Закону України „Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю”.

Якщо дитину з інвалідністю, на яку виплачувалася державна соціальна 

допомога, після досягнення 18-річного віку визнано особою з інвалідністю з 
дитинства, виплата допомоги продовжується у новому розмірі за її заявою або 

заявою опікуна, якщо особа з інвалідністю з дитинства є недієздатною.
Заяви з документами приймаються уповноваженими посадовими особами 

виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - посадова особа 

виконавчого органу) та посадовими особами центру надання адміністративних 

послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів із дати їх надходження 

відповідному органу соціального захисту населення. 

Секретаріат Кабінету Міністрів 

України

Міністерство соціальної 
політики України

Щербата Н. М.
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Причина, група інвалідності, строк, на який встановлюється інвалідність 

особам з інвалідністю з дитинства, визначаються медико-соціальною 

експертною комісією закладу охорони здоров’я.
За інформацією Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької 

обласної державної адміністрації (далі – Департамент), Щербата Наталя 

Михайлівна, (1959 р. н.) перебувала на обліку в управлінні соціального захисту 

населення (Правобережне) Департаменту соціальної політики міської ради             

(далі – Управління) з 23.06.2014 по 11.10.2018 як отримувач державної 
соціальної допомоги на дитину з інвалідністю з надбавкою на догляд за донькою               

Щербатою Анастасією Віталіївною. В матеріалах особової справи                         

Щербатої Н. М., знаходиться оригінал Медичного висновку про дитину з 
інвалідністю віком до 18 років від 10 червня 2014 року № 19/47, на підставі якого 

виплачувалась вищезазначена допомога на дитину з інвалідністю віком до                      

18 років на доньку Щербату А. В. Отримувачем зазначеної допомоги була                 

Щербата Н. М., яка за видачою посвідчення особи, яка одержувала державну 

соціальну допомогу на дитину з інвалідністю не зверталась. 
З метою надання всебічної допомоги в оформленні державних соціальних 

допомог, субсидій, тощо Нацсоцслужба у листі від 04.11.2021 № 0000-030203-

Щ/6003звг/17162 надала доручення Департаменту організувати зустріч із 
заявницями.

Зустріч із Щербатою Н. М. та її донькою Щербатою А. В., яка була 

запланована 10.11.2021  за місцем їх проживання (м. Вінниця, вул. Пирогова, 
буд.107а, кв.82.) об 11.00 год із працівниками Управління не відбулась. 
Спілкування відбулось крізь зачинені двері, оскільки Наталя Михайлівна, 
повідомила працівникам Управління, що погано себе почуває через високий 

тиск, після смерті матері. Щербата Н. М. відмовилась у подальшому розмовляти 

із працівниками, оскільки зазначила, що її не було повідомлено про зустріч 

належним чином. При цьому працівники Управління повідомили                       

Щербатій Н. М., що відповідний лист від 09.11.2021 № 08-00-008-74871 про 

намір зустрітись з ними у зазначений день та час, був надісланий на електронну 

адресу, зазначену в інформаційному запиті від 22.09.2021.

Одночасно повідомляємо, що 10.11.2021 Управлінням за адресою:          

м. Вінниця, вул. Пирогова, б. 107А, кв. 82 був направлений рекомендований 

лист заявницям, в якому запропоновано звернутись Щербатій А. В. за 

оформленням державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства 2 групи до Управління за адресою: м. Вінниця, просп. Космонавтів, 

б. 30, 2-й поверх (Прозорий офіс) із заявою про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсації та пільг, за формою, затвердженою 

наказом Мінсоцполітики, а також надати реквізити рахунку, відкритого в 

установах уповноважених банків за письмовою заявою одержувача.

Разом з цим було зазначено, що згідно зі статтею 8 Закону України „Про 

державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 
інвалідністю”, заява про призначення державної соціальної допомоги подається 

особою з інвалідністю з дитинства до управління праці та соціального захисту 

населення за місцем проживання.
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Якщо заява про призначення державної соціальної допомоги надсилається 

поштою і при цьому подаються також всі необхідні документи, то днем 

звернення за державною соціальною допомогою вважається дата, вказана в 

поштовому штемпелі місця відправлення заяви.
Також в цьому листі було зазначено, що для призначення житлової 

субсидії на опалювальний період 2021 - 2022 років Щербатій Н. М., потрібно 

надати заяву про призначення та надання житлової субсидії та декларацію про 

доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії та 

документальне підтвердження сплати заборгованості або укладення договору 

про її реструктуризацію, або оскарження заборгованості в судовому порядку 

(ухвали про відкриття провадження у справі).
Заявниць було повідомлено, що заява про призначення житлової субсидії 

та декларація про доходи можуть бути надіслані поштою або в електронному 

вигляді через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики: https://subsidii.mlsp.gov.ua/ за 

формами згідно додатків 1, 2 Положення про порядок призначення житлових 

субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 

№ 848 (зі змінами).
Бланки заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсації 

та пільг, заяви про призначення та надання житлової субсидії та декларації про 

доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії 
додавались додатками до листа.

Голова       Владислав МАШКІН

Виконавець: Несходим З. А., 284-39-18

https://subsidii.mlsp.gov.ua/

