
Управління  праці  та  соціального  захисту  населення  райдержадміністрації
(м.Чугуїв,  вул.  Старонікольська,  буд.  35,  тел.  2-24-54,  2-53-58,  2-23-72,
(093) 462-53-58, (093) 362-23-72. 

Призначення всіх видів соціальної допомоги та субсидій
Види допомог:

1. Державна допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.
2. Державна допомога при народженні дитини.
3. Державна допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
4. Допомога на дітей одиноким матерям.
5. Допомога при усиновленні дитини.
6. Державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю.
7. Тимчасова  державна  допомога  дітям,  батьки  яких  ухиляються  від  сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину, або місце проживання їх
невідоме.
8. Державна  соціальна  допомога  особам,  які  не  мають  права  на  пенсію  та
особам з інвалідністю та допомога дитині померлого годувальника.
9. Компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги.
10. Допомога  малозабезпеченій  особі  ,яка  проживає  разом  з  особою  з
інвалідністю  I чи  II групи внаслідок  психічного  розладу,  якій  за  висновком
лікарської комісії медичного закладу потребує стороннього догляду, на догляд
за ним.
11. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям.
12. 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 за принципом “гроші ходять за дитиною”,
оплату  послуг  із  здійснення  патронату  над  дитиною  та  виплату  соціальної
допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя.
13. Компенсація  непрацюючій  працездатній  особі  яка  доглядає  за  особою  з
інвалідністю I групи,або престарілим, який досяг 80-річного віку.
14. Одноразова винагорода «Матерям-героїням».
15. Одноразова  матеріальна  допомога  особам,  які  постраждали  від  торгівлі
людьми.
16. 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 житлово-
комунальних послуг.
17. Тимчасова державна соціальна допомога непрацюючій особі,  яка  досягла
пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату.
18. Житлові субсидії.

Призначення  всіх  видів  соціальної  допомоги  та  субсидій  здійснюється
управлінням праці  та соціального захисту населення райдержадміністрації  за
єдиною  технологією  прийому  громадян.  Для  отримання  зазначеної  послуги



необхідно звернутися до відділу прийому заяв та документів, відділу грошових
виплат  і  компенсацій  або  уповноваженої  особи  з  прийому  документів  в
сільській або селищній раді за місцем проживання. Документи, які необхідно
заповнити  та  надати:  заява,  декларація  про  доходи,  довідки  про  доходи,
паспорт. За єдиною заявою будуть призначені всі види соціальних допомог, на
які має право заявник.

Для  призначення  субсидії  надається  заява  та спрощена декларація  про
доходи і витрати осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні. Документи для
призначення субсидії можуть бути надіслані до управління праці та соціального
захисту населення поштою. Всі інші відомості, що необхідні для призначення
житлових  субсидій  (про  забезпеченість  громадян  житловою  площею  та
комунальними послугами) надають організації, які надають ці послуги, на запит
органів соціального захисту населення.


