
 

______________________________________________________________________________________________________ 

Тернопільська міська рада, управління соціальної політики 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА A-13.6-61 

Сторінка 1 з 3 

Згідно з вимогами ISO 9001 
Введено в дію з   02.03.2021  року 

А-13.6-61 
Версія 05 

 

Тернопільська міська рада 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
Призначення допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях 
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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 з документом що посвідчує 
особу та підтверджує спеціальний статус 
подає: 
1.Заяву встановленої форми. 
2.Посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 
посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, яка 
досягла шестирічного віку. 
У разі неможливості подання посвідчення 
батьків багатодітної сім’ї та посвідчення 
дитини з багатодітної сім’ї подається 
довідка багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї, видана структурним 
підрозділом районної, районної у м. Києві 
держадміністрації, виконавчого органу 
міської, районної у місті (у разі її утворення) 
ради. 
3.Свідоцтва про народження усіх дітей. 
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3. Порядок та спосіб подання документів 

Особисто заявником в місячний термін після 
народження третьої та кожної наступної 
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 відмову у 
призначенні допомоги на дітей, які 
виховуються у багатодітних сім’ях. 

7. 
Спосіб і місце отримання відповіді 
(результату АП) 

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

8. Перелік підстав для відмови у наданні АП 
1.До заяви  не додані всі необхідні  
документи. 
 

9. 

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

1.Постанова Кабінету Міністрів України від 
13 березня 2019 р. № 250 «Деякі питання 
соціальної підтримки багатодітним сім’ям». 

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

10. Додаткова інформація 

Виплата допомоги припиняється у разі: 
-позбавлення отримувача допомоги 
батьківських прав; 
- нецільового використання коштів і 
незабезпечення створення отримувачем 
допомоги належних умов для повноцінного 
утримання та виховання дитини; 
- відібрання дитини в отримувача допомоги 
без позбавлення батьківських прав; 
- влаштування дитини на повне державне 
утримання; 
- зарахування дитини на цілодобове 
перебування (від чотирьох ночівель на 
тиждень) до інтернату (пансіону) закладу 
загальної середньої освіти (за винятком 
спеціальних закладів освіти, закладів освіти 
III ступеня, ліцеїв, що забезпечують 
здобуття виключно профільної середньої 
освіти, та випадків, коли батьки сплачують 
повну вартість утримання дитини в закладі); 
- перебування отримувача допомоги у 
місцях позбавлення волі за рішенням суду; 
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- втрати статусу багатодітної сім’ї; 
- подання отримувачем допомоги заяви про 
припинення виплати допомоги; 
- смерті дитини; 
- смерті отримувача допомоги. 

За призначенням допомоги на дітей, які 
виховуюються у багатодітній сім”ї після 
місячного терміну з дня народження 
дитини необхідно звертатись до 
управління соціальної політики. 
 

 

 

*До інформаційної картки додається форма заяви. 


