
адміністративної послуги соціального характеру

„НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ СІМ’ЯМ”

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,
кім. 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 державну соціальну допомогу малозабезпеченим
сім’ям” 

5 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р. № 250 „Про
затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям” 

6 Акти  центральних  органів
виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики Українивід 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;  наказ
Міністерства праці та соціальної політики України від 22.07.2003 №
204 „Про затвердження форми Декларації  про доходи та майновий
стан  осіб,  які  звернулися  за  призначенням  всіх  видів  соціальної
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допомоги, Порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу
сім’ї  (домогосподарства)  для  усіх  видів   державної  соціальної
допомоги

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

7 Підстава для отримання Сім’я  з  поважних  або  незалежних  від  неї  причин  має
середньомісячний  сукупний  доход  нижчий  від  прожиткового
мінімуму для сім’ї

8 Перелік необхідних документів заява;
декларація  про  доходи  та  майновий  стан  осіб,  які  звернулися  за
призначенням усіх видів соціальної допомоги;
довідка  про  доходи  у  разі  зазначення  в  декларації  доходів,
інформація  про  які  відсутня  в  ДПС,  Пенсійному  фонді  України,
фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не
може  бути  отримана  за  відповідним  запитом  управлінням
соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження
таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення
із зазначенням їх розміру;

довідку встановленої  форми про безпосередню участь  особи в
антитерористичній  операції,  у  здійсненні  заходів  із  забезпечення
національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування  збройної
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (за
наявності).

9 Спосіб подання документів Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються
уповноваженим представником сім’ї;
Заява  та  декларація  можуть  бути  надіслані  органу  соціального
захисту населення поштою або в електронній формі (після введення в
експлуатацію  відповідних  технічних  та  програмних  засобів)  через
офіційний  веб-сайт  Мінсоцполітики  або  інтегровані  з  ним
інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування  з  накладенням  кваліфікованого  електронного
підпису  шляхом  додавання  до  заяви  в  електронній  формі
ідентифікаційних  даних  заявника,  підтверджених  у  процесі
автентифікації із застосуванням електронної системи ідентифікації, в
якій використовується база клієнтських даних банків.
Заява  та  декларація  вважаються  такими,  що  не  подані,  у  разі
внесення  не  у  повному  обсязі  відомостей  про  членів
малозабезпеченої сім’ї (прізвище, ім’я та по батькові, сімейний стан,
число,  місяць  і  рік  народження,  серія  (за  наявності)  та  номер
паспорта громадянина України чи іншого документа, що підтверджує
право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без
громадянства),  реєстраційний  номер  облікової  картки  платника



податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися
від  прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника
податків, повідомили про це відповідному контролюючому органу і
мають відмітку в паспорті).

10 Платність  (безоплатність)
надання 

Адміністративна  послуга   соціального  характеру  надається
безоплатно

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

12 Перелік  підстав  для  відмови  у
наданні 

1) у складі сім’ї є працездатні особи, які досягли 18-річного віку
станом  на  початок  періоду,  за  який  враховуються  доходи,  та  не
працювали,  не  проходили  військової  служби,  не  провадили
підприємницької чи професійної незалежної діяльності, не здобували
освіти  за  денною  формою  здобуття  освіти  в  закладах  загальної
середньої,  професійної (професійно-технічної),  фахової передвищої,
вищої освіти, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або
як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом
періоду, за який враховуються доходи 

2) особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом
12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної
допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку),
транспортного  засобу  (механізму),  будівельних  матеріалів,  інших
товарів довгострокового вжитку або оплатили (одноразово) будь-які
послуги (крім медичних, освітніх та житлово-комунальних згідно із
соціальною  нормою  житла  та  соціальними  нормативами  житлово-
комунального обслуговування) на суму, яка на дату купівлі, оплати
перевищує 50 тис. гривень;

3) у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира (будинок),
крім  житла,  яке  розташоване  на  тимчасово  окупованій  території  у
Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м.
Севастополі, у населених пунктах на території яких органи державної
влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, та у населених
пунктах, що розташовані на лінії зіткнення, або житла, непридатного
для  проживання,  що  підтверджено  актом  обстеження  технічного
стану житлового приміщення (будинку, квартири),  за формою згідно
з  додатком  до  Порядку  надання  щомісячної  адресної  допомоги
внутрішньо  переміщеним  особам  для  покриття  витрат  на
проживання,  в тому числі  на оплату житлово-комунальних послуг,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 жовтня
2014 р. № 505 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 80, ст. 2271;
2015 р., № 70, ст. 2312);

4)  у  власності  малозабезпеченої  сім’ї  є  більше  ніж  один
автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з
дати  випуску  якого  минуло  менше  ніж  15  років  (крім  мопеда  і

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/505-2014-%D0%BF#n160


причепа).

13 Результат  надання
адміністративної послуги

Призначення державної соціальної допомоги / відмова у призначенні
державної соціальної допомоги

14 Способи  отримання  відповіді
(результату)

Допомогу  можна  отримати  через  поштове  відділення  зв’язку  або
через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення  про  призначення  допомоги  (відмову  у  призначенні)
видається  (надсилається  поштою)  одержувачу,  про  що  робиться
відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень


