
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
соціальної політики України
11.05.2019 № 723

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги

„НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ
СІМ’ЯМ”

Управління соціального захисту населення 
Нововодолазької районної державної адміністрації

Центр надання адміністративних послуг Нововодолазької селищної ради
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг / 

виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади)

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

Нововодолазької районної державної адміністрації 
Харківської області 
63202, Харківська область,
Нововодолазький район, 
смт Нова Водолага 
вул. Воскресінська, 3

Центр надання адміністративних послуг 
Нововодолазької селищної ради 
63202, Харківська область,
Нововодолазький район, 
смт Нова Водолага 
вул. Донця Григорія, 14

2 Інформація щодо режиму 
роботи

Управління соціального захисту населення
Нововодолазької районної державної адміністрації
Харківської області
Понеділок -  Четвер з 8:00 до 17:00
П ’ятниця -  з 8:00 до 15:45
перерва з 12:00 до 12:45
Субота, неділя -  вихідний

Центр надання адміністративних послуг 
Нововодолазької селищної ради
Вівторок, Четвер, П ’ятниця : 8:00 до 17:00 (без перерви); 
Середа з 8:00 до 19:00 (без перерви);
Субота з 8:00 до 16:00 (без перерви);
Неділя, Понеділок -  вихідний

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

Управління соціального захисту населення 
Нововодолазької районної державної адміністрації 
Харківської області
тел./факс (05740) 4 23 92, (05740) 4 26 11
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E-mail: uoszn novovodolaeafSrda.kh.aov.ua

Центр надання адміністративних послуг 
Нововодолазької селищної ради 
тел./факс (05740) 4 45 95, (05740) 4 20 26 
E-mail, skvpe: vodolapa.tsnap®,ukr.net
Веб-сторінка на сайті Нововодолазької селищної ради в 
мережі Інтернет: http:// vodolaga-gromada.gov.ua/

Нормативні акти, якими іегламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України „Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 № 1768- ПІ

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

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

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

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; Наказ Міністерства соціальної 
політики України від 17.07.2019 № 1106 «Про внесення 
Змін до Інструкції щодо порядку оформлення і ведення 
особових справ отримувачів усіх видів соціальної 
допомоги», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
08.08.2019 за № 888/33859; Методика обчислення 
сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, 
затверджена наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України, Міністерства економіки та з питань 
європейської інтеграції України, Міністерства фінансів 
України, Державного комітету статистики України, 
Державного комітету молодіжної політики, спорту і 
туризму від 15.11.2001 №486/202/524/455/3370, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.02.2002 
за № 112/6400

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання Сім’я з поважних або незалежних від неї причин має 

середньомісячний сукупний Д О Х О Д  нижчий від 
прожиткового мінімуму для сім’ї

8 Перелік необхідних 
документів

Заява, уповноваженого представника сім’ї, що складається 
за формою, затвердженою Наказом 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 (при пред’явленні паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу);
декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі
довідок про доходи кожного члена сім’ї);
довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)

9 Спосіб подання документів Заява та документи, необхідні для призначення допомоги,
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подаються уповноваженим представником сім’ї

10 Платність (безоплатність) 
надання

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) соціальної допомоги, яке 
зберігається в особовій справі отримувача соціальної 
допомоги та надається на термін призначення допомоги

12 Перелік підстав для відмови 
у наданні

Соціальна допомога не призначається у разі, коли: 
працездатні члени малозабезпеченої сім’ї не працюють, не 
служать, не вчаться за денною формою навчання у 
закладах загальної середньої, професійної (професійно- 
технічної) та вищої освіти протягом трьох місяців, що 
передують місяцю звернення за призначенням державної 
соціальної допомоги (крім осіб, які в установленому 
порядку визнані безробітними та за інформацією центрів 
зайнятості не порушують законодавство про зайнятість 
щодо сприяння своєму працевлаштуванню; осіб, які 
доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку 
або за дітьми, які потребують догляду протягом часу, 
визначеного у медичному висновку лікарсько- 
консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення 
ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за особами з 
інвалідністю І групи або дітьми з інвалідністю віком до 
18 років, за особами з інвалідністю II групи внаслідок 
психічного розладу, а також за особами, які досягли 
80-річного віку; фізичних осіб, які надають соціальні 
послуги);
під час вибіркового обстеження матеріально-побутових 
умов сім’ї з ’ясовано, що малозабезпечена сім’я має 
додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації 
про доходи та майно (здача у найм або оренду житлового 
приміщення (будинку) або його частини; один чи кілька 
членів сім’ї працюють без оформлення трудових відносин 
у встановленому порядку; можливість отримання доходу 
від утримання худоби, птиці, інших тварин; дохід від 
народних промислів, використання наявної 
сільськогосподарської техніки, вантажної машини, 
мікроавтобуса тощо);
особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, 
протягом 12 місяців перед зверненням за наданням 
соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, 
квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу 
(механізму), будівельних матеріалів, інших товарів 
довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з 
навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або 
автомобіля, транспортного засобу (механізму), 
телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку тощо (крім 
житлово комунальних послуг, у межах норм споживання 
та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням
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життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 
10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім’ї; 
у власності чи володінні малозабезпеченої сім’ї є друга 
квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла 
перевищує 21 кв. м на одного члена сім’ї та додатково 
10,5 кв. м на сім’ю, чи більше одного автомобіля, 
транспортного засобу (механізму)

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 поряд-у.
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у 
призначенні) видається (надсилається поштою) 
одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі 
видачі довідок та повідомлень

Начальник Управління Любов ЖИВОТЧЕНКО


