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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ІК 04-16 (00112)
адміністративної послуги
«Призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю та
дітьми з інвалідністю»
Управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації
суб’єкт надання адміністративної послуги
Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади
Найменування центру надання
адміністративних послуг, в
якому здійснюється
обслуговування суб’єкта
звернення

Центр надання адміністративних послуг
Боратинської сільської ради

1 Місцезнаходження центру
надання адміністративних
послуг
Телефон/факс (довідки),
адреса електронної пошти
та веб-сайт центру надання
адміністративних послуг

Волинська обл., Луцький район,с. Боратин, вул.
Центральна, 15
Телефон: 0673127747
Е-mail:boratyn.cnap@gmail.com
веб-сайт: https://www.boratyn.ukraina.org.ua

2 Інформація щодо режиму
роботи центру надання
адміністративних послуг

Графік прийому:
Понеділок- четвер: 08.00 – 17.15
П’ятниця: 08.00 – 16.00
Технічна перерва: 13.00 – 14.00
Субота, неділя – вихідні дні.

3 Інформація про
територіальний підрозділ та
віддалені робочі місця
ЦНАП (місце подання
документів та отримання
результату послуги)

Волинська обл., Луцький район,
ТП с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63а
Телефон: 0673268595
Е-mail: girkapolonka@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Баїв, вул. Перемоги, 37
Телефон: (0332) 708 300
Е-mail: baivska@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Баківці, вул. Червоного Хреста, 12а,
Телефон: (0332) 795 232

Е-mail: bakivtsi@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Коршів, вул. Лесі Українки,82
Телефон: (0332) 793134
Е-mail: korshuw@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Лаврів, вул. Шкільна,1
Телефон: (0332) 797571
Е-mail: lawruw@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Промінь, вул. Миру, 11
Телефон: (0332) 792 888
Е-mail: promyn@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Радомишль, вул. Центральна, 47
Телефон: (0332) 787537
Е-mail: radomyshel@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Ратнів, вул. Перемоги,9
Телефон: (0332) 797570
Е-mail: ratniw@gmail.com
4 Інформація щодо режиму
роботи віддалених робочих
місць надання
адміністративних послуг

Графік прийому:
Понеділок - четвер: 08.00 – 17.15
П’ятниця: 08.00 – 16.00
Технічна перерва: 13.00 – 14.00
Субота, неділя – вихідні дні.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України

Закон України „Про державну соціальну допомогу особам
з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” від
16.11.2000 № 2109-IІІ (зі змінами)

5 Акти центральних органів Наказ Міністерства праці та соціальної політики України,
виконавчої влади
Міністерства фінансів України, Міністерства охорони
здоров’я України від 30.04.2002 № 226/293/169 „Про
затвердження Порядку надання державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю”, зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі змінами); наказ
Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015
№ 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення
усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015
за № 475/26920
Умови отримання адміністративної послуги
6 Підстава для отримання

Одноразова грошова / матеріальна допомога особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю (далі – допомога)
надається у разі тривалої хвороби, смерті 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
7 Перелік
документів

необхідних Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги,
компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства
соціальної політики України від 21.04.2015 № 441
(далі – заява);
для отримання допомоги непрацюючі малозабезпечені
особи додають до заяви копії:
паспорта громадянина України;
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 громадянина України 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);
висновок
медико-соціальної
експертної
комісії,
лікувально-консультативної
комісії
лікувальнопрофілактичного закладу (для дітей з інвалідністю) про
встановлення інвалідності

8 Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги,
подаються особою суб’єкту надання адміністративної
послуги:
через посадових осіб центру надання адміністративних
послуг;
поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт
Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні
системи органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, або Єдиний державний веб-портал

електронних послуг (у разі технічної можливості)
9 Платність
надання

(безоплатність) Адміністративна послуга надається безоплатно

10 Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма
необхідними документами.

11 Перелік підстав для відмови Подання документів до заяви не в повному обсязі;
у наданні
виявлення
в
поданих
документах
недостовірної
інформації;
заява подана особою, яка не має права на призначення
надбавки на догляд до державної соціальної допомоги
12 Результат
надання Надання допомоги / відмова у наданні допомоги
адміністративної послуги
13 Способи
отримання Рішення про надання або відмову в наданні допомоги
відповіді (результату)
приймається органом соціального захисту населення, та
оформляється
за
формою,
що
затверджується
Мінсоцполітики,
і надсилається центру надання
адміністративних послуг, до якого надійшла заява про
призначення допомоги (у разі потреби)

