
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління соціального захисту 
населення Білоцерківської міської ради

від « 18 » січня 2021 року № 05-Р 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
            

                  БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
    

Надання при народженні дитини
одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"

1 Місце знаходження 

1) управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради 
за адресою: вул. Ярослава Мудрого, буд. 2, кабінет 301;
2) приймально-консультаційний пункт в приміщенні Управління 
адміністративних послуг за адресою: вул. Леваневського, буд. 34

2
Інформація щодо 
режиму роботи

Режим роботи в приміщенні управління:
Понеділок-четвер з 8.30 до 13.00 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-сай

Телефони: 04563 5-34-93 приймальна 
                   04563 5-16-55 (кабінет 301)
E-mail: uszn@bc-rada.gov.ua, Сайт: http://uszn.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання 
адміністративної послуги соціального характеру

4 Закони України Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"

5
Акти Кабінету 
Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 року 
№1180 "Деякі питання надання при народженні дитини одноразової 
натуральної допомоги "пакунок малюка"

6
Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 
2006 року № 345 "Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення
і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги" (зі 
змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 
1098/12972

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

7
Підстава для 
отримання 

-  наявність  довідки  з  закладу  охорони  здоров'я  про  неотримання
натуральної допомоги "пакунок малюка"

8
Перелік необхідних 
документів

- заява;
- копія свідоцтва про народження новонародженої дитини;
- довідка про те, що "пакунок малюка" в закладі охорони здоров’я не 
видано.

9 Спосіб подання Заява та документи подаються заявником особисто або законним 
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документів представником особи у паперовій формі або електронній формі 

10
Платність 
(безоплатність) 
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно 

11
Строк надання 
послуги 

Управління  видає  натуральну  допомогу  "пакунок  малюка"  за  його
наявності. У разі відсутності в управлінні "пакунка малюка", його може
бути надано в порядку черговості.

12
Перелік підстав для 
відмови у наданні 

Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі

13

Результат надання 
адміністративної 
послуги соціального 
характеру

Отримання одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка"


