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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноi послуги (УСЗ -03)

нАдАння тимчАсовоi дЕржАвноi допомоги дIтям, БАтьки яких
УХИЛЯЮТЬСЯ ВIД СПЛАТИ АЛIМЕНТIВ АБО НЕ МАЮТЬ МОЖЛИВОСТI

утримувАти дитину, АБо мIсцЕ iх проlкивАння нЕвIдомЕ

Суб'ект надання
адмiнiстративноi
послуги

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

Управлiння соцiального захисту населення
ffолинськоi РДА

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. flолина, вул. Грушевського, 18
Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- 1 б:00
четвер: 09:00-20:00
п'ятниця: 08:00- 15:00
субота, недiля - вихiдний день
телефон:
ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com
www.cnap.dolyna. if.ua

Перелiк документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

l. Заява одного з батькiв (опiкуна), з яким постiйно проживае
дитина, що складаеться за формою, затвердженою наказом
MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраiЪи вiд 21.04.2015 ]ф 441;
2. Копiя паспорта старого зрЕшка (сторiнки |,2та з вiдмiткою
про реестрацiю мiсця проживання) або копiю паспорта у формi
ID-картки та довiдка про мiсче ресстрацiТ заrIвника або iнший
документ, що посвiдчус особу;
3. Копiя свiдоцтва про народження дитини (з пред'явленням
оригiналу);
4. ,Щовiдка про реестрацiю мiсця
дитини;
5. Щовiдка про реестрацiю мiсця
одержувача;
6. Довiдка про неодержання зазначеноi допомоги в органах
прачi та соцiального захисту населення за мiсцем ре€страцii (у
випадку призначення допомоги за мiсцем фактичного
проживання).

проживання (перебування)

проживання (перебування)



Залежно вЦ пiдстрв. на яких призначаýться тrrrtчасова
допомога. додатково подацться TaKi документи:
1. Рiшення сулу (виконавчий лист про стягнення з ошого з

батькiв алiментiв на дитину; довiдка державноi виконавчоi
служби, що пiдтверджуе факт несплати а_гriментiв одним з

батькiв протягом шести мiсяцiв, що передують мiсяцю
звернення;
2. !овiлка вiдповiдноi установи про здiйснення стосовно одного
з батькiв кримiнального провадження або про його перебування
на примусовому лiкуваннi, у мiсuях позбавлення волiо визнання
його в установленому порядку недiсздатним, а також
перебування на строковiй вiйськовiй службi; повiдомлення
органу внутрiшнiх справ про те, що мiсце проживання
(перебування) олного з батькiв дитини не встановлено.

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послYги

У паперовiй формi документи подчtються зЕuIвником особисто
або його представником (законним представником) або
надсилаються поштою.

платнiсть
(безоплатнiсть)

Безоплатно.

Строк надання
адмiнiстративноТ
послYги:

10 робочих днiв.

Результат надання
адмiнiстративноТ
послYги

Повiдомлення про призначення /не призначення допомоги

можливi способи
отримання вiдповiдi
(пезчльтатч)

Особисто або надсиласться поштою на адресу, вказану
заявником.

Акти законодавства,
що реryлюють
порядок та умови
надання
адмiнiстративноТ
послYги

Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд22,02,2006 N9 189

,,Про затвердження порядку призначення i виплати, тимчасовоi
державноi допомоги дiтям, батьки яких ухиляються вiд сплати
алiментiв, Ее мають можливостi утримувати дитину або мiсце
проживання ix невiдоме".


