
ІНФОРМАЦІЙНА
КАРТКА

адміністративної послуги соціального характеру

„КОМПЕНСАЦІЙНА ВИПЛАТА ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА НАДАЄ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ”
Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

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

1 Місцезнаходження 1)управління  соціального  захисту  населення  Білоцерківської
міської ради за адресою:  09100, м. Біла Церква,  вул. Я.Мудрого,
буд. 2, кімн. 306-307
2)приймально-консультаційний  пункт  в  приміщенні  Управління
адміністративних послуг за адресою: вул. Леваневського, 34

2 Інформація  щодо  режиму
роботи 

Режим  роботи  управління  соціального  захисту  населення
Білоцерківської міської ради:
понеділок - четвер  з 8.30 до 17.00 год., 
обідня перерва з 13.00 до 13.30 год. 
Режим  роботи  приймально-консультаційного  пункту
(вул. Леваневського, 34):
понеділок - п’ятниця  з 9.00 до 17.00 год., обідня перерва з 13.00 до
14.00 год.

3 Телефон  /  факс,  електронна
адреса, офіційний веб-сайт 

Тел. 5-59-62,
E-mail: uszn@bc-rada.gov.ua, 
Адреса сайту: http://uszn.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги соціального
характеру

4 Закони України Закон України „Про соціальні послуги” 

5 Акти  Кабінету  Міністрів
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  23.09.2020  № 859
Порядок  подання  та  оформлення  документів,  призначення  і
виплати  компенсації  фізичним  особам,  які  надають  соціальні
послуги з догляду на непрофесійній основі

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру
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6 Підстава для отримання Постійне надання соціальних послуг громадянам  похилого віку з
когнітивними порушеннями, особам з інвалідністю І групи , дітям
з інвалідністю, невиліковно хворими, які через порушення функцій
організму  не  можуть  самостійно  пересуватися  та
самообслуговуватися;   дітьми,  яким не встановлено інвалідність,
але  які  є  хворими  на  тяжкі  перинатальні  ураження  нервової
системи,  тяжкі  вроджені  вади  розвитку,  рідкісні  орфанні
захворювання,  онкологічні,  онкогематологічні  захворювання,
дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий
діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання
нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують
трансплантації  органа,  потребують  паліативної  допомоги
відповідно  до переліку  тяжких  захворювань,  розладів,  травм,
станів,  що  дають  право  на  одержання  державної  допомоги  на
дитину,  якій  не  встановлено  інвалідність,  надання  такій  дитині
соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2018 р. № 1161

7 Перелік необхідних документів Фізичною особою, яка надає соціальні послуги, подаються: 
 заява про надання компенсації;

заява  про  перерахування  коштів  із  зазначенням  рахунка  в
установі банку;

копія  паспорта  громадянина України або іншого документа,
що  посвідчує  особу  та  підтверджує  громадянство  України.  Для
іноземців  та осіб  без  громадянства  -  копія  посвідчення біженця,
копія  посвідчення  особи,  яка  потребує  додаткового  захисту,  або
копія  паспортного  документа  іноземця  та  копія  посвідки  на
тимчасове  проживання/посвідка  на  постійне  проживання
(подається  фізичною  особою,  яка  надає  соціальні  послуги,  та
особою,  якій  надаються  соціальні  послуги  на  непрофесійній
основі);

копія  документа,  що  засвідчує  реєстрацію  у  Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків,  у якому зазначається
реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  (крім
осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовилися  від
прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника
податків,  офіційно  повідомили  про  це  відповідному
контролюючому органу  і  мають відмітку  в  паспорті)  (подається
фізичною  особою,  яка  надає  соціальні  послуги,  та  особою,  якій
надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);

копія  свідоцтва  про  народження  дитини  (у  разі  надання
соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі дитині);

декларація  про  доходи  та  майновий  стан  (заповнюється  на
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підставі  довідок  про  доходи  кожного  члена  сім’ї)  за  формою,
затвердженою  Мінсоцполітики.  У  декларації  також  зазначається
інформація про склад сім’ї заявника;

копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби
в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень
за формою, затвердженою МОЗ;

висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби
в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій
організму  не  можуть  самостійно  пересуватися  та
самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;

копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до
18 років за формою, затвердженою МОЗ;

довідка  про  захворювання  дитини  на  тяжке  перинатальне
ураження  нервової  системи,  тяжку  вроджену  ваду  розвитку,
рідкісне  орфанне  захворювання,  онкологічне,  онкогематологічне
захворювання,  дитячий церебральний параліч,  тяжкий психічний
розлад,  цукровий  діабет  I  типу  (інсулінозалежний),  гостре  або
хронічне  захворювання  нирок  IV  ступеня  про  те,  що  дитина
отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує
паліативної  допомоги,  що  видана  лікарсько-консультативною
комісією  лікувально-профілактичного  закладу  в  порядку  та  за
формою, встановленими МОЗ;

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або
визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з
догляду на  непрофесійній  основі  (для недієздатних  осіб  та  осіб,
цивільна дієздатність яких обмежена);

копія  рішення  суду  або  органу  опіки  та  піклування  про
призначення  опікуна  або  піклувальника  особі,  якій  надаються
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів
або піклувальників);

8 Спосіб подання документів Заява  та  документи  подаються  заявником  особисто  або
уповноваженою ним особою у паперовій формі

9 Платність (безоплатність) 
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

10 Строк надання Протягом  десяти  днів  після  надходження  заяви  зі  всіма
необхідними документами.
Компенсація призначається з місяця звернення за нею 

11 Перелік  підстав  для  відмови  у
наданні 

Компенсація  не  призначається  фізичним  особам,  які  надають
соціальні послуги з догляду особам, зазначеним у пункті  1 цього
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Порядку,  якщо такі  особи отримують соціальні  послуги догляду
вдома, паліативного догляду, стаціонарного догляду.

12 Результат  надання
адміністративної послуги

Призначення   щомісячної  компенсаційної  виплати / відмова  в
призначенні щомісячної компенсаційної виплати

13 Способи  отримання  відповіді
(результату)

Структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  
населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації,
виконавчого  органу  міської  ради  після   розгляду  заяв  із
необхідними  документами  приймає  рішення  про  призначення
компенсації  чи  про  відмову  в  її  призначенні  із  зазначенням
причини відмови та порядку оскарження цього рішення,  про що
інформує заявника письмово протягом п’яти днів після прийняття
відповідного рішення


