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1. 

 ЦНАП 
(місцезнаходження (адреса), режим роботи, 
довідковий телефон, адреса електронної пошти та 
веб-сайту) 

Центр надання адміністративних 
послуг(ЦНАП) 
46025, м. Тернопіль, вул. Князя Острозького,6, 
І-й поверх. 
Графік прийому громадян: 
понеділок, середа, четвер – з 9.00 до 16.00; 
п’ятниця – з 8.00 до 15.00;  
вівторок – з 11.00 до 20.00; 
субота – з 8.00 до 15.00. 
Телефон: 0674472741, 0800303520 
(безкоштовний). 
Електронна адреса ЦНАП: 
cnapternopil@meta.ua.  

Веб-сайт ЦНАП:http://cnap.rada.te.ua/. 

2. 
*Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання АП, що 
передбачені законом, та вимоги до них 

Один з батьків (опікун), з яким 

постійно проживає дитина за умови  

 пред’явлення паспорта або іншого 
документа, що посвідчує особу, подає: 
1. Заяву, встановленої форми. 

2.Свідоцтво про народження дитини. 
 3.Рішення  про встановлення опіки (для 
опікунів): 
-рішення виконавчого комітету 
Тернопільської міської ради про 
встановлення опіки, датованих після 
жовтня 2006 року (формується 
спеціалістом управління); 

- рішення виданого іншими органами про 
встановлення опіки  (пред’являється 

заявником). 
Жінки, які мають зареєстроване місце  
проживають на території України і 
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народили дитину під час тимчасового 
перебування за межами України, подають 
видані компетентними органами країни 
перебування і легалізовані в 
установленому порядку документи, що 
засвідчують народження дитини, якщо 
інше не передбачено міжнародними 
договорами України. 
У разі народження дитини під час 
перебування жінки в слідчому ізоляторі 
або установі виконання покарань 
адміністрація подає: 

1. Заяву жінки; 
2.Свідоцтво про народження дитини. 

Допомога при народженні дитини в разі її 
смерті виплачується на підставі: 
- свідоцтва про народження дитини або 
витягу з Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян про 
народження дитини; 
- свідоцтва про смерть. 
 

3. Порядок та спосіб подання документів 

Особисто заявником в місячний термін 
після народження  дитини у центр надання 
адміністративних послуг з пред’явленням 
оригіналів документів та поверненням їх 
заявнику адміністратором. 
 

4. 

Платність (безоплатність) АП, розмір та 
порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну АП; 

розрахунковий рахунок для внесення плати 

Безкоштовно. 

5. Строк надання АП 
10 календарних днів. 
 

6. Результат надання АП 

Повідомлення управління соціальної 
політики про призначення або про відмову 
у призначенні державної допомоги при 
народженні дитини із зазначенням причин 
відмови. 
 

7. 
Спосіб і місце отримання відповіді 
(результату АП) 

Особисто заявником у центрі надання  
адміністративних послуг або засобами 
поштового зв’язку. 
 

8. Перелік підстав для відмови у наданні АП 
1. Неповний пакет документів. 
2. У разі народження мертвої дитини. 
 

9. 

Акти законодавства, що регулюють 
порядок та умови надання АП (пункти, 
статті, розділи тощо, назва та реквізити 

законодавчих актів) 

1. Ст.10,11,12 розділ ІІІ Закону України 
«Про державну допомогу сім’ям з дітьми» 
№ 2811-12, від 21.11.1992р. 
2. П.10-15, 43, 44 «Порядку призначення і 
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виплати державної допомоги сім’ям з 
дітьми», затверджено Постановою 

Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 
№1751.  

3.Рішення виконавчого комітету 
Тернопільської міської ради від 08.07.2020 
№ 475. 
 

10. Додаткова інформація 

* Виплата державної допомоги 

припиняється у разі: 
- позбавлення отримувача допомоги 
батьківських прав; 
- відмови отримувача допомоги від 
виховання дитини; 
- відібрання дитини в отримувача 
допомоги без позбавлення батьківських 
прав; 
- нецільового використання коштів і 
незабезпечення отримувачем допомоги 
належних умов для повноцінного 
утримання та виховання дитини; 
- відібрання дитини в отримувача 
допомоги без позбавлення батьківських 
прав; 
- тимчасового влаштування дитини на 
повне державне утримання, крім дітей, які 
народилися під час перебування матері в 
слідчому ізоляторі або установі виконання 
покарань за умови перебування дитини 
разом з матір’ю;; 
- припинення опіки або звільнення опікуна 
від його повноважень щодо конкретної 
дитини; 
- перебування отримувача допомоги у 
місцях позбавлення волі за рішенням суду; 
- усиновлення дитини-сироти або дитини, 
позбавленої батьківського піклування або 
дитини, батьки якої дали згоду на її 
усиновлення; 
- смерті дитини або смерті  отримувача 
допомоги. 
За призначенням допомоги при 

народженні дитини після місячного 
терміну з дня народження дитини 
необхідно звертатись до управління 
соціальної політики. 
Заява також може бути подана в 
електронній формі (з використанням 
засобів телекомунікаційних систем, 
через офіційний веб-сайт 
Мінсоцполітики або інтегровані з ним 
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інформаційні системи органів 
виконавчої влади та місцевого 
самоврядування, зокрема з 
використанням електронного 
цифрового підпису). 

 
*До інформаційної картки додається форма заяви. 


