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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноi послуги (УСЗ -00

нАдАння дЕржАвноi допомоги нА дIтЕЙ, якI виховуються у
БАГАТОДIТНИХ СIМ,ЯХ

Суб'скт надання
адмiнiстративноТ
послуги

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

Управлiння соцiального захисту населення .Щолинськоi Р!А

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. !олина, вул. Грушевського, 18
Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- 1 6:00
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 про призначення ycix видiв соцiальноiдопомоги,
компенсацiй та пiльг, затверджена наказом MiHicTepcTBa
соцiа,rьноi полiтики Украiни вiд 2l .04.2015 J\b 44l (при
пред'явленнi паспорта громадянина Украiни (паспортного
документа iноземця) або iншого документа, що посвiдчус особу
та пiдтверджуе ii спецiа-llьний статус);
2. Копii посвiдчення батькiв багатодiтноi ciM'i (з пред'явленням
оригiна-llу) та посвiдченНя дитинИ з багатодiтноi сiм'I (з
пред' явленням оригiна-гrу) ;

3. КопiТ свiдоцтв про народження Bcix дiтей (з пред'явленням
оригiналiв).
4. Рахунок з банку, на який булуть нараховуватись кошти.

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноi послyги

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

Платнiсть (безоплатнiсть) Безоплатно.
Строк надання
адмiнiстративноТ послyги :

l0 календарних днiв.

Результат надання
адмiнiстративноi послyги

Повiдомлення про призначення/не призначення допомоги

Акти законодавства, що
реryлюють порядок та

1. Закон УкраТни ,,Про охорону дитинства" вiд 26.04.2001
Jф 2402-III



умови надання
адмiнiстративноi послуги

сiМ'яМ"; посТаноВа КабiнетУ MiHicTpiB УкраiЪи "lo 
-

04.0з.2002 м 256']Про затвердження Порядку фiна"суваннявидаткiв мiсцевих бюджетiв на здiйснення заходiв з виконання
державних програм соцiа-гtьного захисту населення за рахуноксубвенцiй державного бюджету''

1.. Чзч. MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики УкраIни вiд
21.04,2015 м 441 ,,Про затвердження форми du""" nfr
призначення ycix видiв соцiа-гlьноТ допомоги, компенсацiй та
lyl|': зареестровчIй у MiHicTepcrBi юсrицii У*р;Й-
28.04.2015 за Jф 475126920


