
ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник управлiння
соцiального

районноТ

ПОГОДЖЕНО
Керуюча справами виконкому

f|олинськоi MicbKoi ради

Л.Ружицька
2020 р.

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноТ послуги (УСЗ -1 /)

С. Сапетна
2020р.

нАдАнIIя дЕржАвноi допомоги при усиновлЕннI дитини
Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

I]eHTp надання
адмiнiстративних
послуг
(найменування,
мiсцезнаходження,
режим роботи,
телефон, адреса
електронноТ пошти та
вебсайry)

Управлiння соцiального захисту населення .Щолинськоi Р,ЩА

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: 09:00- 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

1. Заява за формою, затвердженою Мiнсоцполiтики;
2. Копiя паспорта старого зршка (сторiнки \,2 таз вiдмiткою
про реестрацiю мiсця проживання) або копiю паспорта у формi
ID-картки та довiдка про мiсце реестрацiТ з€uIвника.
3, Копiя свiдоцтва про народження дитини, виданого
державним органом реестрачii aKTiB цивiльного стану пiсля
внесення змiн до актового запису про народження на пiдставi
рiшення суду про усиновлення дитини;
4. Копiя рiшення суду про усиновлення дитини;
5. Щовiдка про неодержання зазначеноi допомоги в органах
працi та соцiального захисту населення за мiсцем реестрацii (у
випадку призначення допомоги за мiсцем фактичного
проживання).
6. !овiдка про реестрацiю мiсця проживання усиновлювача та
дитини.
7. Копiя посвiдчення особи, що проживае в гiрському
населеному пунктi;
8. Копiя iдентифiкацiйного коду;
9. Рахунок з банку, на який булуть нараховуватись кошти.

порядок та спосiб
подання документiв,
необхйних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

Заяви з необхiдними документами для призначення соцiа,rопоi
допомоги при усиновленнi ди-гини усиновлювачем ciM'i
подаеться ло I_{НАП



платнiсть
(безоплатнiсть)

Безоплатно.

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги:

Строк" що не перевищуе десять робочих днiв з дня надходження
вiдповiдних Jокументi в

Результат надання
алмiнiстративноТ
послуги

Повiдомлення про призначення/не призначення допомоги.

можливi способи
отримання вiдповiдi
(резчльтатч)

Видаеться заявнику (уповноваженiй особi заявника)

Акти законодавства,
що реryлюють
порядок та умови
надання
адмiнiстративноТ
послуги

1. Закон УкраТни ,,Про державну допомогу сiм'ям з дiтьми" вiд
21.1|.l 992 N9 28 l 1 -ХII.
2, Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд27 .|2,200l JЪ l751
,,Про затвердження Порядку призначення i виплати державноТ
допомоги сiм'ям з дiтьмиО'.
3. Наказ MiHicTepcTBa соцiа,тьноi полiтики Украiни вiд
2|.04.2015 ЛЪ 441 ,,Про затвердження форми заrIви про
призначення ycix видiв соцiальноТ допомоги, компенсацiй та
пiльг""
<Про державну соцiальну допомогу сiм'ям з дiтьми> (п.
з9-49)


