
ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ  

НЕ МАЮТЬ  ПРАВА НА ПЕНСІЮ, ТА ІНВАЛІДАМ.  

 ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОГЛЯД 

 

1. Перелік категорій 

громадян, які мають 

право на отримання 

допомоги  

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам, 
призначається особам, що одночасно відповідають таким умовам: 

1. чоловіки, які досягли 63 років та жінки – 58 років, які не мають права на пенсію 

відповідно до законодавства або визнані інвалідами в установленому порядку; 

2. не одержують пенсію або соціальні виплати, що призначаються для відшкодування 

шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я на виробництві;  

3. є малозабезпеченими особами. 

Державна соціальна допомога на догляд призначається: 

1. інвалідам війни з числа військовослужбовців та інших осіб, яким призначено пенсію по 

інвалідності відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, 

осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» І 

групи, ІІ та ІІІ групи, які є одинокими і за висновком лікарсько-консультативної комісії 

потребують постійного стороннього догляду; 

2. особам, які належать до інвалідів війни, та одержують пенсію за віком, по інвалідності 

або за вислугу років (крім осіб, зазначених вище): І групи, ІІ і ІІІ групи, які є одинокими і за 

висновком лікарсько-консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду; 

3. особам, яким призначено пенсію за вислугу років відповідно до Закону України «Про 

пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів 

внутрішніх справ та деяких інших осіб» і які є інвалідами І групи внаслідок причин, 

визначених у пункті «б» даного закону або одинокими пенсіонерами і за висновком лікарсько-

консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду; 

4. одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-консультативної комісії 

потребують постійного стороннього догляду і одержують пенсію за віком або за вислугу років 

та по інвалідності (крім інвалідів І групи); 

малозабезпеченим інвалідам І групи, які одержують пенсію за віком або за вислугу років чи 

по інвалідності. 

2. Перелік документів, 1. Заява. 



необхідних для надання 

адміністративної послуги 

2. Оригінал та копія паспорта (стор. 1,2, прописка). 

3. Оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційного  номера. 

4. Довідка медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (оригінал). 

5. Довідки про доходи всіх членів сім’ї за останні 6 місяців. 

6. Довідка з житлової організації за формою  № 3. 

7. У разі потреби довідку-атестат про припинення виплати раніше призначеної пенсії по 

інвалідності та витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії про групу 

інвалідності. 

3. Склад і послідовність дій 

для призначення 

допомоги 

 

3.1. Послідовність дій 

заявника 

1. Запис на прийом, або безпосереднє звернення до управління праці та соціального захисту 

населення. 

2. Заповнення заяви та декларації про доходи сім’ї . 

3. Надання необхідних  документів. 

4. Одержання посвідчення. 

3.2 Послідовність дій  

управління  

1. Прийом та перевірка документів відділом прийому громадян управління праці та 

соціального захисту населення . 

2. Реєстрація  в журналі реєстрації заяв. 

3. Формування особової справи. 

4. Призначення  (або відмова у призначенні) допомоги та розрахунок розміру допомоги. 

5. Засвідчення рішення про призначення (або відмову у призначенні) допомоги підписом 

керівника та гербовою печаткою.  

6. Передача справи в паперовому та електронному вигляді до Київського міського центру по 

нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для контролю за призначенням та виплатою 

допомог. 

7. Після призначення допомоги видача посвідчення. 

5. Вичерпний перелік 

підстав для відмови в 

наданні адміністративної 

послуги 

Документи подані не в повному обсязі або  подані особою, яка не має на це відповідних 

повноважень.  

У разі недотримання умов для набуття права на державну соціальну допомогу. 



6. Інше. 

Перелік нормативно-

правових актів  

Закон України    «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію   та   

інвалідам». 

 Порядок   призначення   і   виплати   державної соціальної допомоги особам, які не мають права 

на пенсію та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261. 
 


