ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням 57 сесії Барської
міської ради 8 скликання
від 17.06.2020 р.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ПОХОВАННЯ
У РАЗІ СМЕРТІ ОСОБИ З ІНВЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА ТА ДІТЯМ З
ІНВАЛІДНІСТЮ, ОДЕРЖУВАЧА СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ
ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВО НА ПЕНСІЮ, ТА ОСОБАМ З
ІНВАЛІДНІСТЮ, ОДЕРЖУВАЧА ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ
СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НЕПРАЦЮЮЧІЙ ОСОБІ, ЯКА ДОСЯГЛА
ЗАГАЛЬНОГО ПЕНСІЙНОГО ВІКУ, АЛЕ НЕ НАБУЛА ПРАВА НА
ПЕНСІЙНУ ВИПЛАТУ
Відділ соціальної політики Барської міської ради

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади
1 Місцезнаходження

23001 м. Бар вул. Героїв Майдану 6

2 Інформація щодо режиму Режим роботи:
роботи
понеділок – четвер з 8.00 по 17.15
п’ятниця з 8.00 по 16.00
перерва на обід – 13.00 - 14.00
Вихідні дні - субота, неділя, святкові та неробочі дні
3 Телефон / факс, електронна Тел. – 04341 2-25-88
адреса, офіційний веб-сайт
e-mail: bar_miska_rada@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України

Закон України «Про державну соціальну допомогу
інваліда з дитинства та дітям з інвалідністю»
Закон України
«Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають право на пенсію, та інвалідам»

2
5 Акти Кабінету
України

Міністрів Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 р.
№ 261 «Порядок призначення і виплати державної
соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію,
та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд»
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України
від 30.04.2002 р. № 226/293/169 «Про затвердження
порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам
з дитинства та дітям з інвалідністю»
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 р.
№ 1098 «Про призначення тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату»

6 Акти центральних органів Наказ Міністерства соціальної політики України
виконавчої влади
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
7 Підстава для отримання

8 Перелік
документів

необхідних Заява;
витяг з Державного реєстру актів цивільного стану
громадян про смерть для отримання допомоги на
поховання;
свідоцтво про смерть (копія)
особистий рахунок у відділені банку одержувача допомоги
на поховання

9 Спосіб подання документів

10 Платність
надання

У разі звернення члена сім’ї померлого інваліда з
дитинства або дитини з інвалідністю, або особи, яка
здійснила поховання;
у разі звернення особи, яка провела поховання, одержувача
соціальної допомоги особам, які не мають право на пенсію,
та інвалідам та одержувача тимчасової допомоги

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги,
подаються особою, яка претендує на призначення
допомоги самостійно

(безоплатність) Адміністративна послуга надається безоплатно

11 Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма
необхідними документами.
Допомога оформляється рішенням про призначення
(відмову в призначенні) допомоги, яке зберігається в
особовій справі отримувача соціальної допомоги та
надається на термін призначення допомоги

12 Перелік підстав для відмови Подання документів до заяви не в повному обсязі;
у наданні
виявлення
в
поданих
документах
недостовірної

3
інформації;
інвалід з дитинства або дитина з інвалідністю помер до
1 січня 2001 року;
звернення надійшло пізніше 12 місяців після смерті
одержувача
соціальної
допомоги
та одержувача
тимчасової допомоги.
13 Результат
надання Призначення допомоги / відмова у призначенні допомоги
адміністративної послуги
14 Способи
отримання Допомогу можна отримати через поштове відділення
відповіді (результату)
зв’язку або через уповноважені банки, визначені в
установленому порядку.

