
ПОГОДЖЕНО  

 

Голова  Богородчанської  

селищної ради 

_____________________Р.Д.Заремба 

«______»_______________________ 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Начальник управління соціального  

захисту населення   

Богородчанської райдержадміністрації 

______________________Л.Б.Дмитришин 

«______»_______________________ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

 адміністративної послуги  

„ ВИПЛАТИ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ  

НЕПРАЦЮЮЧИМ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ ОСОБАМ, ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ” 

(назва адміністративної послуги)  

Управління соціального захисту населення Богородчанської РДА 

(суб’єкт надання адміністративних послуг) 

Інформація про Управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради / виконавчий орган селищної ради територіальної 

громади, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення  

1 Місце подання документів 

та отримання результату 

послуги 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради  

77701, Івано-Франківська область, Івано-Франківський 

район, селище Богородчани, вулиця Шевченка, 66  

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок: з 9.00 до 16.00 

Вівторок: з 9.00 до 16.00 

Середа: з 9.00 до 16.00 

Четвер: з 9.00 до 20.00 

П’ятниця: з 8.00 до 15.00  

Без перерви на обід 

Субота, неділя – вихідні дні.   

3 Телефон / факс, електронна  

адреса, офіційний веб-сайт  

e-mail: boho -cnap2021@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» від 21.03.1991 року №875-ХІI  

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги 

непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю, затверджений 

постановою КМУ від 12.04.2017 №256  

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства соціальної політики України                   

від 31.08.2017 №1381 « Про затвердження форм документів 

для надання одноразової матеріальної допомоги 

непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю» 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  Порядок виплати одноразової матеріальної допомоги 

непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю, затверджений 

постановою КМУ від 12.04.2017 №256  

8 Перелік необхідних Допомога надається у разі тривалої хвороби, смерті 

mailto:cnap2021@ukr.net


документів близьких родичів (одного з подружжя, батьків, дітей), 

стихійного лиха та інших особливих обставин особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим 

малозабезпеченим особам, які отримують пенсію та/або 

державну соціальну допомогу відповідно до Законів 

України “Про державну соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” і “Про 

державну соціальну допомогу особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з інвалідністю”, якщо розмір таких 

виплат у місяці, що передує місяцю звернення, не 

перевищує двох прожиткових мінімумів для осіб, які 

втратили працездатність. Для отримання допомоги 

непрацюючі малозабезпечені особи додають до заяви копії: 

паспорта; 

пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача 

державної соціальної допомоги; 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому органові і 

мають про це відмітку в паспорті). 

Для отримання допомоги особи з інвалідністю та діти з 

інвалідністю або один із батьків, опікуни чи піклувальники 

(законні представники) додають до заяви копії: 

паспорта та/або свідоцтва про народження дитини з 

інвалідністю (у разі потреби - копії паспорта законного 

представника та документа, що підтверджує його 

повноваження); 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому органові і 

мають про це відмітку в паспорті); 

висновку медико-соціальної експертної комісії, 

лікувально-консультативної комісії лікувально-

профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про 

встановлення інвалідності. 

9 Спосіб подання документів  Заява з необхідними документами для отримання допомоги  

приймаються від непрацюючих малозабезпечених осіб, осіб 

з інвалідністю та одного із батьків, опікуна чи 

піклувальника (для дітей з інвалідністю). 

10 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

11 Строк надання  Протягом бюджетного року, по мірі надходження 

фінансування 

12 Перелік підстав для відмови 

у наданні  

1.Поданий неповний пакет документів. 

2.Подані  недостовірні дані. 

3.Відсутні підстави для виплати. 

4.Відсутність кошторисних призначень. 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15


13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Призначення виплати одноразової матеріальної допомоги/ 

відмова у виплаті одноразової матеріальної допомоги 

14 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Одноразову матеріальну допомогу можна отримати через 

поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, 

визначені в установленому порядку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


