
 
Надання державної соціальної допомоги на догляд одиноким особам, які 

досягли 80 – річного віку та за висновком ЛКК потребують постійного 

стороннього догляду 

 
Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру адміністративної послуги, 

в якому здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Глобинської міської 

ради 

1.  Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 

39000, Полтавська область, м. Глобине, 

вул. Травнева,4 

2.  Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги 

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця: 8.00 – 

16.00 

Вівторок: 8.00 – 20.00 

Субота: 8.00 – 12.00 

3.  Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративної 

послуги 

(05365) 24-7-07; (095)4821335; (068)3037953 

cnap@globynska-gromada.gov.ua 

Офіційний сайт відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчого 

комітету Глобинської міської ради: 

https://cnap.globynska-gromada.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4.  Закони України Закон України „Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю” від 

18.05.2004 № 1727-IV; 

Закон України «Про прожитковий 

мінімум»; 

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 

2947-ІІІ (зі змінами). 

5.  Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України 

від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю і 

державної соціальної допомоги на догляд” 

(далі – Порядок № 261) 

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 

7.  Акти місцевих органів виконавчої 

влади/місцевого самоврядування 

пп.7.6 п 7 Положення про управління  

соціального захисту населення Глобинської 

райдержадміністрації, затвердженого 

розпорядженням голови 

райдержадміністрації № 44 від 19.02.2018 

Умови отримання адміністративної послуги 

8.  Підстава для отримання Право на державну соціальну допомогу на 

догляд мають особи, що одночасно 

відповідають таким умовам: 



− одинокі особи, які досягли 80-річного 

віку; 

− потребують постійного стороннього 

догляду; 

− одержують пенсію відповідно до Закону 

України “Про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування” або 

Закону України “Про пенсійне 

забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших 

осіб” (крім осіб, зазначених у 

підпунктах 1 і 2 п.18 Порядку 

призначення і виплати державної 

соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю і державної соціальної 

допомоги на догляд); 

− не здійснюється догляд особою, якій 

виплачується компенсація по догляду. 

9.  Перелік необхідних документів − заява про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій та 

пільг, затверджена наказом Міністерства 

соціальної політики України від 

21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні 

паспорта громадянина України та 

довідки про присвоєння реєстраційного 

номера облікової картки платника 

податків, крім осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідному 

контролюючому органу і мають відмітку 

в паспорті); 

− заява з банку з реквізитами рахунка (за 

бажанням заявника); 

− копія рішення суду про визнання особи 

недієздатною (для недієздатної особи); 

− копія рішення про призначення опікуна 

(для недієздатної особи, якій призначено 

опікуна); 

− висновок ЛКК про потребу в постійному 

сторонньому догляді. 

10.  Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заява про призначення допомоги на догляд 

подається особою до відповідного органу за 

місцем проживання. 

Заява про призначення допомоги на догляд 

особі, яку визнано недієздатною, подається 

опікуном чи піклувальником за місцем їх 

проживання.  

11.  Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Адміністративна послуга надається 

безоплатно 

12.  Строк надання  Заява про призначення допомоги на догляд 

розглядається не пізніше ніж протягом 10 



днів після її надходження з усіма 

необхідними документами 

13.  Перелік підстав для відмови у 

наданні  

− Подано не усі необхідні документи 

для призначення допомоги; 

− особа не має права на призначення 

допомоги; 

− особі з інвалідністю 

відшкодовуються витрати на догляд 

відповідно до  Закону України „Про 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування”; 

− особи, за здійснення догляду за 

якими виплачується компенсація на 

догляд. 

14.  Результат надання 

адміністративної послуги 

Призначення державної допомоги / відмова 

в призначенні державної допомоги 

15.  Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто або уповноваженою особою (за 

пред’явленням документів, що посвідчують 

особу), або в будь-який інший спосіб 

16.  Примітка До одиноких осіб, що мають право на 

допомогу на догляд, належать громадяни, 

які не мають працездатних родичів, 

зобов’язаних за законом їх утримувати.  

 


