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Начальник управлiння
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Керуюча справами виконкому
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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноТ послуги (УСЗ -0 l )

цАдАння суБсишi для вIдшкодувАння витрАт нА оплАту
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЪНИХ ПОСЛУГ. ПРИДБАНЦЯ СКРАПЛЕЦОГО ГАЗУ.

. --\
соlllального ]ахчсту

/
районноТ дерrFLry

ТВЕРДОГО ТА РIДКОГО ПIЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА

Суб'ект надання адмiнiстративноi
послуги

Щентр надання адмiнiстративних
послуг (найменування,
мiсцезнаходження, режим роботи,
телефон, адреса електронноТ пошти
та вебсайry)

Управлiння соцiального захисту населення

Щолинськоi РДА

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
пл. .Щолина, вул. ['рушевського, 18

Рехсим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- 1 6:00
четвер: 09:00-20:00
п'ятниця: 08:00- l5:00
субота, недiля - вихiдний день
телефон:
ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com
WWW. cnap. do lyna. if. ua

Перелiк документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi послуги

1. Заява про призначення житловоi субсидii за

формою, встановленою Мiнсополiтики;
2. .Щекларацiя про доходи i витрати осiб, якi
звернулися за призначенням житловоi субсидiТ за

формою, встановленою Мiнсополiтики;
3. Довiдки про доходи - у разi зазначення в

декларацii доходiв, iнформачiя про якi вiдсутня у
ДФС, Пенсiйному фондi УкраТни тоцо i
вiдповiдно до законодавства не може бути
отримана за запитом структурного пiдроздiлу з

питань соцiального захисту населення. У разi
неможливостi пiдтвердити TaKi доходи довiдкою
до декларацii додаеться письмове пояснення iз
зазначенням ii розмiру;
4. ,Щовiдка про мiсце реестрацii заявника та про
склад ciM'T;
5. Договiр найму (оренди) житла (у разi наявностi).

Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноI послуги

У паперовiй формi документи подаються
заявником особисто або його представником
(законним представником) або надсилаються
поштою.

платнiсть (безоплатнiсть) Безоплатно.



Строк надання адмiнiстративноi
послуги:

Протягом 10 ка_lrендарних днiв

Результат надання адмiнiстративноi
послуги

Повiдомлення про призначення/ не призначення
счбсидii.

Можливi способи отримання вiдповiдi
(результатч)

Видасться заявнику (уповноваженiй особi
заявника)

Акти законодавства, що реryлюють
порядок та умови надання
адмiнiстративноi послуги

Постанова КМУ вiд 21.10.1995р.Nл848 " Про
спрощення порядку надання населенню субсидiй
для вiдшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, прилбання скрапленого газу,
твердого та рiдкого пiчного побутового паJIива


