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призначення допомоги при народженні дитини 
управлінням соціального захисту населення 

Білозерської районної державної адміністрації

Інформація про сектор надання адміністративної послуги

Суб’єкт надання послуг У правління соціального захисту населення 
Білозерської районної державної адміністрації

1. Місцезнаходження сектору надання 
адміністративної послуги

смт Білозерка
вул. Свободи, 89, каб. №1

2. Інформація щодо режиму роботи сектору 
.надання адміністративної послуги

Понеділок: з 8.00 до 17.15 
Вівторок: з 8.00 до 17.15 
Середа: з 8.00 до 17.15 
Четвер: з 8.00 до 17.15 
П'ятниця: з 8.00 до 16.00 
Субота: вихідний 
Неділя: вихідний
Обідня перерва з 12.00 до 13.00

3. Телефон/факс (довідки), адреса електронної 
пошти та веб-сайт сектору надання 
адміністративної послуги

Телефон:(05547)33112
E-mail: uszn@bilozerka-rda.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4. Закони України Закон України «Про державну соціальну 
допомогу сім’ям з дітьми» від 21 листопада 1992 
року №2811-XII зі змінами, Закон України « Про 
Державний бюджет України» на відповідний рік

5. ■Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України 
«Порядок призначення державної соціальної 
допомоги сім’ям з дітьми» від 27 грудня 2001 
року № 1751 зі змінами

6. Акти центральних органів виконавчої влади -
7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ 

органів місцевого самоврядування
-

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання адміністративної 

послуги
заява

9. Вичерпний перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної послуги, а 
також вимоги до них

Заява № 96, затверджена Міністерством 
соціальної політики України від 22.02.2012 
року, копія свідоцтва про народження

mailto:uszn@bilozerka-rda.gov.ua


дитини (з пред’явленням
оригіналу).
Заява, може бути подана 
в електронній формі (з використанням 
засобів телекомунікаційних
систем, через офіційний веб-сайт 
Мінсоцполітики або інтегровані з 
ним інформаційні системи органів 
виконавчої влади та місцевого
самоврядування, зокрема з використанням 
електронного цифрового
підпису) структурному' підрозділу з 
питань соціального захисту
населення. В такому разі факт 
народження дитини на території
України підтверджується за інформацією з 
Державного реєстру актів
цивільного стану громадян, отриманою 
шляхом електронної взаємодії 
у порядку, встановленому Мінсоцполітики 
та Мін’юстом.
Особи, що звернулися за призначенням 
допомоги при народженні
другої дитини або наступних дітей 
(народжених до ЗО червня 2014 
року), подають копії свідоцтв про 
народження кожної дитини, яка 
враховується під час визначення розміру 
допомоги.
Опікуни подають, крім зазначених 

документів, копію рішення
про встановлення опіки.
Жінки, які мають зареєстроване місце 
проживання на території
України і народили дитину під час 
тимчасового перебування за 
межами України, подають видані 
компетентними органами країни 
перебування і легалізовані в установленому 
порядку документи, що
засвідчують народження дитини, якщо інше 
не передбаченоміжнародними договорами 
України.
У разі звернення одного з батьків дитини 
(опікуна) за призначенням допомоги при 
народженні дитини орган соціального 
захисту населення за місцем проживання 
одного з батьків (опікуна), 
з яким постійно проживає дитина, має право 
отримувати від органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств,
установ та організацій відомості,
необхідні для призначення
допомоги при народженні дитини.



У разі народження дитини під час 
перебування жінки в слідчому
ізоляторі або установі виконання покарань 
адміністрація ізолятора
або установи у десятиденний строк після 
отримання заяви матері про
призначення допомоги при народженні 
дитини подає її заяву і копію 
свідоцтва про народження дитини органу 
соціального захисту
населення.
Допомога при народженні дитини в разі її 
смерті виплачується
на підставі копії свідоцтва про
народження дитини або витягу з
Державного реєстру актів цивільного стану 
громадян про народження
дитини та копії свідоцтва про смерть.

10. Порядок та спосіб подання документів, 
необхідних для отримання адміністративної 
послуги

У територіальних громадах (в тому числі 
об’єднаних), у виконавчих органах яких 
відсутні структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення, прийняття 
заяв громадян з необхідними документами 
для призначення житлових субсидій та 
передачу їх відповідним структурним 
підрозділам з питань соціального захисту 
населення безпосередньо або через центри 
надання адміністративних послуг чи їх 
фронт-офіси здійснюють уповноважені 
особи, які визначаються виконавчими 
органами сільських, селищних, міських рад

11. Платність (безоплатність) надання 
'адміністративної послуги

безоплатно

У разі платності:
11.1 Нормативно-правові акти, на підставі яких 

стягується плата
- %

11.2. Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну 
адміністративну послугу

-

11.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати -
12. Строк надання адміністративної послуги протягом 10 днів за умови наявності повного 

пакету документів
13. Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги
Допомога при народженні дитини 
призначається за умови, що
звернення за її призначенням надійшло не 
пізніше ніж через
12 календарних місяців після народження 
дитини.
У разі народження мертвої дитини 
допомога при народженні
дитини не призначається.

14. Результат надання адміністративної послуги отримання допомоги при народженні дитини
15. Способи отримання відповіді (результату) особисто
16. Примітка


