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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноi послуги (УСЗ -09)

нАдАння дЕржАвноi допомоги у зв,язку з вАгIтнIстю тА пологАмиосоБАм,"",""rжf 
Hb}s"#i;l;rfi Fнъъжi*li*Ъ,язкового

Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

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

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. !олина, вул. Грушевського, 18
Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- l 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

9. Рахунок з банку, на який нараховуватись кошти.

l. Заява MaTepi встановленого зразка;
2. !овiдка з медзакладу;
3. Копiя iдентифiкацiйного коду;
4, Копiя паспорта старого зразка (сторiнки 1,2 таз вiдмiткою
про реестрацiю мiсця проживання) або копiю паспорта у
фоцмi ID-картки та довiдка про мiсце реестрацiТ.u"uпrпu.
5. Довiдка з I_{eHTpy зайнятостi (для беiробiiних);
б. Довiдка з Пенсiйного Фонду (лля пiдцрr.*цi"j;
7. Щовiдка з мiсця служби (лля вiйськовослужбовцiв);
8, Щовiдка з мiсця навчання та про вiдсутнiЬть стипендii на
перiод декретноi вiдпустки (для стулентiв);

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi

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

безоплатнiсть
Безоплатно.



Строк надання
адмiнiстративноi
послYги:

TepMiH, що не перевищуе десять робочих днiв з дня над
ходження вiдповiдних документiв

Результат надання
адмiнiстративноТ
послYги

Повiдомлення про призначення/не призначення допомоги

можливi способи
отриNtання вiдповiдi
(результату)

Особисто або надсила€ться поштою на адресу, вказану
заявником.

Акти законодавства, що
реryлюють порядок та
умови надання
алмiнiстративноi
послуги

1. Закон УкраТни ,,Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми"
вiд 21 .||.|992 Ns 281l-XII.
2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд27.12.2001 ]ф
1751 ,,Про затвердження Порядку призначення i виплати
лержавноi допомоги сiм'ям з дiтьми".
3. Накази:
- накЕLз MiHicTepcTBa соцiальноi полiтики Украiни вiд
21.04.20|5 ]ф 441 ,,Про затвердження форми Заяви про
призначення ycix видiв соцiальноi допомоги, компенсацiй, та
пiльг";
- накЕц} MiHicTepcTBa охорони здоровОя Украiни вiд
18.03.2002 Jф 93 ,,Про затвердження форм облiковоi
документацii щодо призначення державноi допомоги у
зв'язку з вагiтнiстю та пологами жiнкам, якi не застрахованi
в системi загшtьнообов'язкового державного соцiа.гlьного
страхування, та iнструкцiй щодо ix заповнення".


