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зА,гвЕрд}кЕно
Начальник управлiн

Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

Щентр надання
адм iнiстративних послуг
(найменування9

мiсцезнаходження, режим
роботи, телефон, адреса
електронноi пошти та
вебсаЙту)

Управлiння соцiального захисту населення
ЩолинськоТ РДА

управлiння надання адмiнiстративних
м. Щолина, вул. Грушевського, l8
Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- l 6.00
четвер: 09:00-20:00
п'ятнItця: 08 :00- 1 5 :00
субота, недiля - BlrxiдHrtl"l день

послуг

телефон:
ел. пошта: cnap,dolyna. info@gmaiLcom
WWW. cnap. dolyna. if,ua

2. Копiя паспорта старого зразка (сторiнки l, 2 та з
вiдмiткою про реестрацiю мiсця проживання) або копiю
паспорта у формi lD-картки та довiдка про мiсче
peecTpauii заявнtlка.
3. Копiя iдентифiкацiйного коду;
4. Копiя посвiдчення особи, що проживае в гiрському
населеному пунктi;
5. {овiдку про склад ciM'i (у випадку рiзного мiсця
peecTpauii кожного з батькiв);
б. Щеклараuiя про доход}{ та майно (заповнюеться на
пiдставi ДОвiдок Про доходи кожного члена ciM'i)
вiдповiдного зразка;
7. {овiдка про наявнiсть та розмiр земельноi частки (паю)
8. Копii свiдоцтв про народження дiтей,
- у,випадкY розлYчення:
_ рlшення суду;
- довiдка про алiментrr (виконавча служба або суд);
9. Рахунок з банку, на який будуть нараховуватись кошти.

Перелiк документiв,
необхiдних для отримання
алмiнiстративноТ послуги

порялок та спосiб подання
документiв, необхiдних д.пя
отримання
адмiнiстративноi послyги

у паперовtгt формi документи подаються заявнt{ком
особисто або l'iого Пр€дставнttком (законним
представником) або надсилаються поштою.
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ПлaiHicro (безоплатнiсть
Не 

",з"r"е 
lb днiв пiсля надходiкення заяв}l зl BclMa

необхiднlrм}{ документамл{, Щопомога оформлясться

рiшенням про прt4значення (вiлмову в призначеннi)

соцiальноi oono*or-", яке зберiгае,iс, в особовiй 
::-|_Ti

orfnryuo,ra соцiальноi допомогtt та надасться на TepMlH

прt{значення допомогtL

Строк надання
адмiнiстративноi пос,пуги,

прrвп,о""пня/не прt{значення допомогt{
Резу.пьтат надання
адмiнiстративноi пос,пyги

;"ii:'.1;;;;;йt;;;у мiнiстрiв укрaiни в\д24 о2 2_9:: *
250 ,,Про затвердження Порядку призначення 1 вl{плат}l
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сiМ'яМ"' 
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з. наказlr. _ наказ МiнсоцполlТ}tКИ BU

,,про затвердження форми Заявлr про призначення yclx

вttдiВ соцiальноi допомогt{, компенсацiл"t та пiльг";

- наказ MiHicTepcTBa праui та соцiальноi полiтлtкrt Украiни

,i-iii ol z003 N9 204 ,,Про затвердження форми

Щекларачii про дохоД,,Ь п,rач:повил'i стан осiб, якi

звернулt{ся за прIrзначенням Bcix BltдiB соцiальноi

допомоги, та довlдкIr про склад ciM'i або заресстрован},lх у

;;;;;;;";у примiщеннi/булинку осiб" ;

- наказ Мiнсоцполiтики, 
-Mi 

п,*о"омрозвитку, Мiнфi ну,

Д;;-у, МоНмолодьспорту вiд I5 l1 200'l Ng

ТВЫ zoZ t sz,Ц t Цs s t З ЗТ О,,Про затвердхtен ня М етоди к и

обчислення сукупного доходу ciM'i для Bclx в,{дlв

соцiальноi допомогlr", зареестровано в Мiн'юстi

O"0.02.2OO2 за Ng l1216400

дктлr законодавства, що

регулюють порядок та

умови надRння
адмiнiстративноi пос,пуги


