
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради 

від 31 жовтня 2013 року № 411 

25 квітня 2019 року Старокостянтинів   № 135 

 

 

У зв'язку з збільшенням кількості адміністративних послуг, які надаються 

через управління соціального захисту населення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської, відповідно до Закону України «Про 

адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від        

16 травня 2014 року № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», 

відповідно до розпорядження міського голови від 24 квітня 2019 року               

№ 111/2019-рвс «Про відрядження міського голови Мельничука М.С.», 

керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 31 жовтня 

2013 року № 411 «Про затвердження переліку адміністративних послуг, які 

надаються виконавчими органами Старокостянтинівської міської ради та 

іншими установами», виклавши додаток 2 до нього у новій редакції (додається). 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                          підпис                                      В. Богачук



Додаток 2 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

31 жовтня 2013 року № 411 

(у редакції рішення виконавчого 

комітету міської ради  

25 квітня 2019 року № 135) 

 

 

Перелік адміністративних послуг,  

які надаються через управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради 

 

№ 

з/п 

Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги 

Назва адміністративної 

послуги 

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

1 2 3 4 

1 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Державна соціальна 

допомога при народженні 

дитини 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні допомоги 

2 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Державна соціальна 

допомога особам з 

інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні допомоги 

3 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Державна допомога на 

дітей одиноким матерям 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні допомоги 

4 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Державна допомога у 

зв’язку з вагітністю та 

пологами 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні допомоги 

5 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Щомісячна грошова 

допомога особі, яка 

проживає разом з особою з 

інвалідністю I чи II групи 

внаслідок психічного 

розладу, яка за висновком 

лікарської комісії 

медичного закладу  

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні допомоги 



2 

 

Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

  потребує постійного 

стороннього догляду, на 

догляд за нею 

 

6 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Державна соціальна 

допомога при усиновленні 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні допомоги 

7 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Державна соціальна 

допомога 

малозабезпеченим сім’ям 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні допомоги 

8 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Державна соціальна 

допомога особам, які не 

мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні допомоги 

9 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Допомога на дітей, над 

якими встановлено опіку 

чи піклування 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні допомоги 

 

10 

Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Державна соціальна 

допомога на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

грошового забезпечення 

батькам-вихователям і 

прийомним батькам за 

надання соціальних послуг 

у дитячих будинках 

сімейного типу та 

прийомних сім'ях 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні допомоги 

11 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Тимчасова державна 

допомога дітям, батьки 

яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати  

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні допомоги 



3 

 

Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

  дитину або місце 

проживання їх невідоме 

 

12 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Компенсаційна виплата по 

догляду за особою з 

інвалідністю І групи або 

особою старшою 80-ти 

річного віку 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні виплати 

13 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Компенсація фізичним 

особам, які надають 

соціальні послуги 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні 

компенсаційної 

виплати 

14 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Одноразова матеріальна 

допомога непрацюючим 

малозабезпеченим особам, 

особам з інвалідністю та 

дітям з інвалідністю 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні 

компенсаційної 

виплати 

15 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Одноразова матеріальна 

допомога особі, яка 

постраждала від торгівлі 

людьми 

Надання 

повідомлення 

16 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Одноразова винагорода 

жінці, якій присвоєно 

почесне звання України 

«Мати-героїня» 

Видача 

повідомлення про 

надання 

винагороди 

17 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Щомісячна адресна 

допомога особам, які 

переміщуються з 

тимчасово окупованої 

території України та 

районів проведення 

антитерористичної 

операції, для покриття 

витрат на проживання, в 

тому числі на оплату  

Видача 

повідомлення про 

надання або 

відмова в 

призначенні 

адресної допомоги 



4 

 

Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

  житлово-комунальних 

послуг 

 

18 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Тимчасова державна 

соціальна допомога 

непрацюючій особі, яка 

досягла загального 

пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну 

виплату 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні 

19 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Допомога на дітей, які 

виховуються у 

багатодітних сім’ях 

Надання допомоги 

20 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Допомога на дітей, хворих 

на тяжкі перинатальні 

ураження нервової 

системи, тяжкі вроджені 

вади розвитку, рідкісні 

орфанні захворювання, 

онкологічні, 

онкогематологічні 

захворювання, дитячий 

церебральний параліч, 

тяжкі психічні розлади, 

цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі 

або хронічні захворювання 

нирок IV ступеня, на 

дитину, яка отримала 

тяжку травму, потребує 

трансплантації органа, 

потребує паліативної 

допомоги, яким не 

встановлено інвалідність 

Видача 

повідомлення про 

надання/відмову в 

наданні 

21 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Відшкодування вартості 

послуги з догляду за 

дитиною до трьох років 

«муніципальна няня» 

Отримання 

відшкодування 

послуги 



5 

 

Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

22 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Призначення субсидії для 

відшкодування витрат на 

оплату житлово-

комунальних послуг, 

придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива 

Видача рішення 

про призначення 

субсидій 

23 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Взяття на облік 

внутрішньо переміщеної 

особи 

Видача довідки 

24 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Взяття на облік особи, яка 

одержує державну 

соціальну допомогу 

відповідно до Закону 

України «Про державну 

соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з 

інвалідністю» та Закону 

України «Про державну 

соціальну допомогу 

особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з 

інвалідністю» 

Видача 

посвідчення 

25 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Довідка про 

наявність/відсутність 

соціальних виплат та їх 

розмір 

Видача довідки 

26 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Допомога на поховання 

осіб, які не мали права на 

пенсію, та особам з 

інвалідністю 

Отримання 

допомоги 

27 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету  

Щорічна допомога на 

оздоровлення громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської  

Надання допомоги 



6 

 

Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

 міської ради катастрофи  

28 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Грошова компенсація 

вартості продуктів 

харчування громадянам, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Надання 

компенсації 

29 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Одноразова компенсація за 

шкоду, заподіяну 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, інших 

ядерних аварій, ядерних 

випробувань, військових 

навчань із застосуванням 

ядерної зброї 

Надання 

компенсації 

30 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Компенсація на поховання 

учасників бойових дій та 

осіб з інвалідністю 

внаслідок війни 

виконавцю волевиявлення 

або особі, яка 

зобов’язалася поховати 

померлого 

Надання 

компенсації 

31 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Внесення відомостей та 

змін до Єдиного 

державного 

автоматизованого реєстру 

пільговиків (ЄДАРП) 

Формування 

персональної 

облікової картки 

для внесення 

інформації до 

Єдиного 

державного 

автоматизованого 

реєстру 

пільговиків 

32 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Довідка про перебування 

на обліку в Єдиному 

державному 

автоматизованому реєстрі 

осіб, які мають право на 

пільги, за зареєстрованим 

(фактичним) місцем  

Видача довідки 



7 

 

Продовження додатка 2 

 

  проживання з посиланням 

на норму законодавства, 

відповідно до якої 

встановлено статус 

учасника бойових дій для 

отримання соціальної 

стипендій студентам 

(курсантам) вищих 

навчальних закладів 

 

33 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Встановлення статусу 

«Дитина війни» 

Видача довідки 

про статус 

«Дитина війни» 

34 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Встановлення статусу 

«Ветеран праці», «Член 

сім’ї загиблого», «Учасник 

війни», «Особа з 

інвалідністю внаслідок 

війни», «Жертва 

нацистських 

переслідувань» 

Видача 

посвідчення 

35 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Призначення пільги на 

придбання твердого 

палива і скрапленого газу 

Видача 

повідомлення 

36 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Видача листів талонів 

ветеранам війни проїзних 

документів 

Отримання листа 

талонів 

37 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Грошова компенсація за 

належні для отримання 

жилі приміщення для 

сімей загиблих осіб, 

визначених абзацами 5-8 

п. 1 ст. 10 Закону України 

«Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального захисту», для  

Надання грошової 

компенсації 



8 

 

Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

  осіб з інвалідністю I-II 

груп, яка настала 

внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних 

під час безпосередньої 

участі в 

антитерористичній 

операції, забезпеченні її 

проведення, визначених 

пунктами 11-14 частини 

другої статті 7 Закону 

України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», та 

які потребують 

поліпшення житлових 

умов і перебувають на 

обліку за місцем 

проживання відповідно до 

Житлового кодексу 

Української РСР та на 

обліку в Єдиному 

державному 

автоматизованому реєстрі 

осіб, які мають право на 

пільги 

 

38 

 

Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Грошова компенсація за 

належні для отримання 

жилі приміщення для 

сімей загиблих учасників 

бойових дій на території 

інших держав, визначених 

в абзаці 1 пункту 1 статті 

10 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту», для осіб з 

інвалідністю I-II групи з 

числа учасників бойових  

Надання грошової 

компенсації 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

  дій на території інших 

держав, які стали 

інвалідами внаслідок 

поранення, контузії, 

каліцтва або 

захворювання, пов’язаних 

з перебуванням у таких 

державах, визначених 

пунктом 7 частини другої 

статті 7 Закону України 

«Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх 

соціального захисту», та 

які потребують 

поліпшення житлових 

умов і перебувають на 

обліку за місцем 

проживання відповідно до 

Житлового кодексу 

Української РСР 

 

39 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Грошова компенсація за 

належні для отримання 

жилі приміщення для 

внутрішньо переміщених 

осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність 

України 

Надання грошової 

компенсації 

40 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Компенсація за 

невикористане санаторно-

курортне лікування 

Надання 

компенсації 

 

41 

Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Компенсація вартості 

проїзду до санаторно-

курортного закладу і назад 

особам з  інвалідністю 

внаслідок війни 

Надання 

компенсації 

42 Управління 

соціального захисту  

Компенсація на бензин, 

ремонт і технічне  

Надання 

компенсації 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

 населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

обслуговування 

автомобілів та на 

транспортне 

обслуговування особам з 

інвалідністю 

 

43 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Направлення на 

забезпечення технічними 

та іншими засобами 

реабілітації 

Видача 

направлення 

44 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Направлення дитини з 

інвалідністю для 

проходження реабілітації в 

Центр комплексної 

реабілітації для дітей з 

інвалідністю 

Видача 

направлення 

45 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Направлення осіб з 

інвалідністю в навчальні 

заклади та центри 

професійної реабілітації 

Видача 

направлення 

46 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Направлення на обласну 

транспортну медико-

соціальну експертну 

комісію з метою виявлення 

медичних показань для 

забезпечення 

автотранспортом 

Видача 

направлення 

47 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Направлення на 

обслуговування 

територіальним центром 

соціального 

обслуговування 

Видача 

направлення 

48 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Направлення на 

проходження 

психологічної реабілітації 

учасників 

антитерористичної 

операції та постраждалих  

Видача 

направлення 
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Продовження додатка 2 

 

1 2 3 4 

  учасників Революції 

Гідності 

 

49 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Направлення на 

проходження соціальної та 

професійної адаптації 

учасників 

антитерористичної 

операції та постраждалих 

учасників Революції 

Гідності 

Видача 

направлення 

50 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Направлення на 

санаторно-курортне 

лікування постраждалих 

учасників Революції 

Гідності та учасників 

антитерористичної 

операції/ООС 

Видача  путівки 

51 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Направлення на 

санаторно-курортне 

лікування ветеранів війни, 

осіб з інвалідністю 

Видача путівки 

52 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Висновок щодо 

оформлення до будинку-

інтернату людей похилого 

віку та осіб з інвалідністю 

Видача висновку 

53 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Направлення особи, яка 

постраждала від 

домашнього насильства, 

для організації надання 

медичної допомоги 

Видача 

направлення 

54 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Направлення особи, яка 

постраждала від 

домашнього насильства, 

для отримання соціально-

психологічних послуг 

Видача 

направлення 

55 Управління 

соціального захисту  

Направлення на 

оздоровлення (відпочинок)  

Видача путівки 
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Продовження додатка 2 

 

 населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

дитини, яка відноситься до 

категорії дітей, які 

потребують особливої 

соціальної уваги та 

підтримки 

 

56 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Встановлення статусу 

«Багатодітна сім'я» та 

«Дитина із багатодітної 

сім'ї» 

Видача посвідчень 

«Посвідчення 

батьків 

багатодітної сім'ї» 

«Посвідчення 

дитини з 

багатодітної сім'ї» 

57 Управління 

соціального захисту 

населення 

виконавчого комітету 

міської ради 

Повідомна реєстрація 

колективних договорів, 

змін і доповнень до них 

Реєстрація 

колективного 

договору, змін і 

доповнень до 

нього 

 

 

 

Керуючий справами                                     підпис                                      В. Янзюк 

 


