
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішення виконавчого комітету
 10. 02. 2022 № 64

(Згідно з Типовою інформаційною карткою, затвердженою наказом 
Міністерства соціальної політики України від 11 травня 2019 року № 723)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (ІК 2107)
адміністративної послуги

НАДАННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ПРОЖИВАЄ РАЗОМ З
ОСОБОЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ I ЧИ II ГРУПИ ВНАСЛІДОК ПСИХІЧНОГО РОЗЛАДУ,
ЯКА ЗА ВИСНОВКОМ ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ ПОТРЕБУЄ

ПОСТІЙНОГО СТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ, НА ДОГЛЯД ЗА НЕЮ

Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Ковельської міської ради
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про управління “Центр надання адміністративних послуг” виконавчого
 комітету Ковельської міської ради, через яке надається адміністративна послуга

1 Місцезнаходження Вул. Незалежності, 73, м. Ковель, Ковельський р-н, Волинська обл., 
45000

2 Інформація  щодо режиму
роботи 

    Графік роботи:                           Графік прийому :
 Понеділок  8.00 - 17.15               Понеділок   8.00 - 16.00
 Вівторок     8.00 - 20.00               Вівторок     8.00 - 20.00
 Середа        8.00 - 17.15               Середа         8.00 - 16.00
 Четвер        8.00 - 20.00               Четвер         8.00 - 20.00
 П’ятниця    8.00 - 16.00               П’ятниця     8.00-15.00
 Субота        8.00 - 15.00               Субота         8.00  - 14.00
 Без перерви на обід.
 Неділя, дні державних свят-вихідні дні.
 *ГРАФІК РОБОТИ  ЗМІНЕНО НА ЧАС КАРАНТИНУ   

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

Телефон: +38(03352)71719, факс: +38(03352)71719;
електронна адреса: cnap@kovelrada.gov.ua
веб-сайт: http://www.cnap.kowelrada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони України Закон України „Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 № 1489-
IІІ (зі змінами)

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  02.08.2000  № 1192
„Про надання щомісячної  грошової  допомоги особі,  яка проживає
разом з особою з інвалідністю I чи II  групи внаслідок психічного
розладу,  яка  за  висновком  лікарської  комісії  медичного  закладу
потребує  постійного  стороннього  догляду,  на  догляд  за  нею”,
постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632
«Деякі питання виплати державної соціальної допомоги»

http://www.kovelrada.gov.ua/leisurecenter.html


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 р. № 888/33859 (Декларація про  доходи та майновий стан
осіб,  які  звернулися  за  призначенням  усіх  видів  соціальної
допомоги);  Порядок  обчислення  середньомісячного  сукупного
доходу сім’ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної
допомоги,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України
від 22 липня 2020 р. № 632

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава для отримання Потреба в постійному сторонньому догляді

8 Перелік  необхідних 
документів 

Для  призначення  щомісячної  грошової  допомоги  особою,  яка
звертається за її призначенням, подаються:
заява  про  призначення  усіх  видів  соціальної  допомоги,
компенсацій, субсидій та пільг за формою, затвердженою наказом
Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441;
документ, що посвідчує особу;
декларація  про  доходи  та  майновий  стан  (заповнюється  на
підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї);
висновок лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності
постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II
групи  внаслідок  психічного  розладу незалежно  від  того,  чи  є
психічні розлади основною причиною інвалідності;
копія  довідки  до  акта  огляду  медико-соціальною  експертною
комісією, яка видана особі з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, за якою здійснюється догляд

9 Спосіб подання документів Заява та документи, необхідні для призначення щомісячної 
грошової допомоги, подаються особою, яка звертається за її 
призначенням

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

12 Перелік підстав для відмови Подання документів до заяви не в повному обсязі;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1666-13#n16


у наданні виявлення в поданих документах недостовірної інформації;
заява подана особою, яка не має права на призначення державної
соціальної  допомоги.  Середньомісячний сукупний  дохід  сім'ї  за
попередні шість місяців перевищує три прожиткових мінімума на
кожного члена сім'ї 

14 Результат надання 
адміністративної послуги

Призначення щомісячної грошової допомоги / відмова в 
призначенні щомісячної грошової допомоги

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

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


