
ПРИЗНАЧЕННЯ КОМПЕНСАЦІЙНИХ ВИПЛАТ ГРОМАДЯНАМ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ 

 ДОГЛЯД ЗА ІНВАЛІДОМ І ГРУПИ ЧИ ОСОБОЮ СТАРШЕ 80-РІЧНОГО ВІКУ 

 

1. Перелік категорій громадян, які 

мають право на отримання 

допомоги  

Непрацююча працездатна особа, яка доглядає за інвалідом I групи або особою старше 

80-річного віку. 

2. Перелік документів, необхідних 

для надання адміністративної 

послуги* 

1. Заява. 

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

3. Оригінал та копія довідки про присвоєння ідентифікаційних  номерів. 

4. Оригінал та копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення 

групи інвалідності (при необхідності) . 

5. Оригінал та копія трудової книжки особи,  яка доглядає за інвалідом I групи або 

особою старше 80-річного віку. 

6. Довідка з центру зайнятості про не перебування на обліку особи,  яка доглядає за 

інвалідом I групи або особою старше 80-річного віку.  

7. Довідка з податкової інспекції про відсутність доходів в особи,  яка доглядає за 

інвалідом I групи або особою старше 80-річного віку. 

3. Склад і послідовність дій для 

одержання допомоги 

 

3.1. Послідовність дій заявника: 

 

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

захисту населення. 

2. Заповнення заяви. 

3. Надання інших необхідних  документів. 

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. 

5. Передача справи в паперовому та електронному вигляді до Київського міського 

центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат для контролю за 



призначенням та виплатою допомоги. 

4. Вичерпний перелік підстав для 

відмови в наданні  допомоги 

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

відповідних повноважень. 

Припинення компенсаційної виплати може бути: 

в разі працевлаштування особи, яка здійснює догляд; 

на підставі акта державного соціального інспектора про припинення догляду за 

інвалідом або престарілою особою. 

5. Інше. 

Перелік нормативно-правових 

актів  

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 р. № 832 «Про підвищення 

розмірів державної соціальної допомоги окремим категоріям громадян». 

6 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ У ВИПАДКАХ ПРИПИНЕННЯ  ВИКОНАННЯ СВОЇХ ОБОВЯЗКІВ З БУДЬ-

ЯКИХ ПРИЧИН АБО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ, ОТРИМУВАЧ ДОПОМОГИ 

ЗОБОВЯЗАНИЙ ПОВІДОМИТИ ПРО ЦЕ УПРАВЛІННЯ, НАДАВШИ 

ЗАВІРЕНУ КОПІЮ ВІДПОВІДНОГО ДОКУМЕНТУ АБО ЗАЯВУ  
 


