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СубО скт надання адмiнiстративноТ
послуги

Щентр надання адмiнiстративних
послуг (найменування,
мiсцезнаходження, режим роботи,
телефон, адреса електроIiноi пошти
та вебсайту)

Управлiння соцiального захисту населення
,Щоллtнськоi РДА

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м,,Щоллrна, вул. Грушевського, 18
Реrким роботи:
понедiлок-середа: 09:00- l 6:00
четвер: 09:00-20:00
п'ятниця: 08:00-15:00
субота, недiля - вихiдниri день
телефон:
ел. пошта: cnap.dolyna. info@gmail.com
www. спар. dolyna. if. ua

Перелiк документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги

1. Заява про призначення пiльг,
2. ,Щовiдка про наявнiсть у житловому
примiщеннi пiчного опалення таJабо кухонного
вогнища на твердому паллtвi

Порядок тл спосiб подання
докупrентiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги

У тlаперовiй формi документи подаються
заявником особисто або riого представнI{ком
(законним представником) або надсилаються
поштою,

Платlriсть (безоплатнiсть) Безоплатно.
Строк надання адмiнiстративноТ
послуги:

10 календарних днiв.

Результат наданl{я адмiнiстративноТ
ПОСJIУГЛI

надання пiльг1.1 на прlrдбання твердого палива та
скрапленого газу/вiдмова у наданнi пiльгrt на
придбання твердого палIlва та скрапленого газу

Moж;llrBi способи отримання
вiдповiдi (ре]удэ:з:у)_
AKTll закоIIодавствп, що регулtоюlгь
порядок та умови надання
алмiнiс гративноТ послуги

вllдаеться заrIвнику (уповноваженiй особi
эщщlýФ_
l. Закони Украiни ,,Про статус BeTepaHiB вiйнlr,
гарантii ix соцiального захисту" вiд 22.1О.1993 Jф
3 5 5 1 -ХП",,l1ро жертви нац}Iстських
перес.пiдувань" вiд 23.03.2000 М 1584-IШ. ..Поо



статус i соцiальни й захист.роЙадян, якi
постраждаллr внаслiдок Чорнобильськоi
катастрофи" вiд 28.о2.1991 }lb 796-хII, ,,Про
статус BeTepaHiB вiйськовоi слухсби, BeTepaHiB
органiв внутрiшнiх справ, BeTepaHiB
нацiональноi полiцii i деяких iHmrrx осiб та ix
соцiальний захист" вiд 24.О3.1998 J\b 203198_вр,
,,Про ocBiTy" вiд 05,09.20i7 }lb 2145-VIII, ,,Про
бiблiотеки i бiблiотечну справу" вiд 27,01. ] 995
Ng 32195-вР, ,,Про захист рослин" вiд l4,l0. l998
]\Ь l80-XIV, ,,Про охорону дитинства'' вiд
26.04.2001Ns 2402-III, ,,Про культуру'' вiд
\4,L2.2a10 м 2778-VI, ,,основи законодавства
Украiни про охорону здоров'я" вiд l9. 1 l . 1992 Ns
2801-ХII (далi - закони Украiни)

2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
|7 04.2019 Ns 373 ,,,Щеякi питання надання
я(итлових субоидiй та пiльг на оплату житлово-
комунальнItх послуг, пРиДбання твердого палива
i скрапленого газу у грошовiй формi", постанова
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 04.0б.20l5 Jф 389
,,Про затвердження Порядку надання пiльг
окремим категорiям громадян з урахуванням
середньомiсячного сукупного доходу ciM'i''


