
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління праці та 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету 

Смілянської міської ради 

26.10.2021    № 20-Аг 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

„НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ В СІМ’Ї 

ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ  ТА ОПЛАТИ ПОСЛУГ ІЗ ЗДІЙСНЕННЯ 

ПАТРОНАТУ НАД ДИТИНОЮ” 

 

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету  

Смілянської міської ради / Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Смілянської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та / або центру надання адміністративних послуг) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання 

адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади 

1 Місцезнаходження  Управління праці та соціального захисту населення: 20700, 

Черкаська область, Черкаський район, м.Сміла,  

вул. Михайла Дорошенка, буд.4 

Центр надання адміністративних послуг: 20700, 

Черкаська область, Черкаський район, м.Сміла,  

вул.Незалежності, 37 

2 Інформація щодо 

режиму роботи  

Управління праці та соціального захисту населення: 

Понеділок - Четвер: з 08:00 до 17:15 год.  

П’ятниця: з 08:00 до 16:00 год.  

Вихідний:  субота, неділя 

Перерва на обід: з 13:00 до 14:00 год. 

Центр надання адміністративних послуг: 

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 8.00 до 17.15 

Середа з 8.00 до 20.00 

Субота з 8.00 до 16.00 

Вихідний:  неділя 

Перерва на обід: без перерви 

3 Телефон / факс, 

електронна  адреса, 

офіційний веб-сайт  

Управління праці та соціального захисту населення: 

тел./факс (04733) 2 44 87;    e-mail: 03195791@mail.gov.ua 

Центр надання адміністративних послуг: 

(04733) 2 45 73;     e-mail: dozvilniy@ukr.net; 

Веб-сайт: cnap.smila-rada.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної 

послуги 

4 Закони України  Сімейний кодекс України (ч.7 статті 252, ч.1 

статті 253 та ч.1 статті 256) 

5 Акти Кабінету Порядок оплати послуг патронатного вихователя 

mailto:03195791@mail.gov.ua
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1517
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1520
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1520
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1540
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Міністрів України та виплати соціальної допомоги на утримання 

дитини в сім’ї патронатного вихователя, 

затверджений постановаою Кабінету Міністрів 

України від 16.03.2017  № 148 „Деякі питання 

здійснення патронату над дитиною” 

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 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  Влаштування дитини в сім’ю патронатного 

вихователя 

8 Перелік необхідних 

документів  

Заява за формою, затвердженою наказом 

Міністерства соціальної політики України від 

21.04.2015  № 441; 

документ, що посвідчує особу; 

копія договору про патронат над дитиною або 

наказу служби у справах дітей у разі 

невідкладного влаштування дитини в сім’ю 

патронатного вихователя; 

рішення районної, районної у мм. Києві та 

Севастополі держадміністрації, виконавчого 

органу міської, районної у місті (у разі її 

утворення) ради про влаштування дитини в сім’ю 

патронатного вихователя; 

копія акта про факт передачі дитини; 

копія свідоцтва про народження дитини (у разі 

наявності); 

довідка з місця навчання про розмір стипендії 

влаштованої в сім’ю патронатного вихователя 

дитини; 

копія виписки з акта огляду медико-соціальної 

експертної комісії або медичного висновку 

лікарсько-консультативної комісії лікувально-

профілактичного закладу про дитину з 

інвалідністю, виданої в установленому порядку 

МОЗ. 

9 Спосіб подання 

документів  

Заява та документи, необхідні для призначення 

допомоги, подаються особою, яка претендує на 

призначення допомоги особисто 
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10 Платність 

(безоплатність) надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

 

11 Строк надання  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі 

всіма необхідними документами. 

Соціальна допомога та грошове забезпечення 

призначаються і виплачуються з дня влаштування 

дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня її 

вибуття з такої сім’ї включно та поновлюються у 

разі наступного влаштуванні дитини в сім’ю 

патронатного вихователя. 

12 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

Подання документів до заяви не в повному обсязі; 

виявлення в поданих документах недостовірної 

інформації. 

13 Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Призначення соціальної допомоги на утримання 

дитини в сім’ї патронатного вихователя, оплати 

послуг із здійснення патронату над дитиною  

14 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти 

національного оператора поштового зв’язку або 

через уповноважені банки, визначені в 

установленому порядку. 

Повідомлення про призначення допомоги (відмову 

у призначенні) видається (надсилається поштою) 

одержувачу, про що робиться відповідний запис у 

журналі видачі довідок та повідомлень 

 

 

 

 


