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субоскт надання
адмiнiстративноi
послуги

Щентр надання
алмiнiстративних
послуг
(найменування,
мiсцезнаходжеНня,
режим роботи,
телефоно адреса
електронноi пошти та
вебсайту)

управлiння надання алмiнiстрат[{вних послуг
м. {олина, вул. Грушевського, l8
Рея<1.1м роботll.
понедiлок-середа: 09.0О- I 6:00
четвер: 09:00-20.00
п'ятниця: 08:00-15:00
субота, недiля - вихiдний день
телефон:
ел. пошта: cnap,dolyna. inГo@grTaiI.corn
www. спар. dolyna. if. ua

Перелiк документiв,
необхiдних д.пя
отримання
алмiнiстративноi
послуги

Мiнсоцполiтttки Украiнlr вiд 2l 04 20l 5 N.9 44 l (при
ПР€Д'явленнi паспорта або iншого докуменТ&, що посвiдчуе
особу);
2, Вlrтяг з Щержавного реестру akTiB цlrвiльного стану громадян
про державну реестрацiю наролження д}lтини, вlrданий вiддiлом
державноi ресстраuii akTiB цивiльного стану, або довiдка про
народх(ення, вI,1дана вItконавч}lм органом сiльськоi, селищноi"
MicbKoi (KpiM MicT обласного значення) рал, iз зазначенням
пiдставit внесення вiдомостей про батька дитинt{ до актового
запису про народх(ення дитинлr вiдповiдно до абзацу першого
частинrl першоi cTaTTi l35 Сiмеl"lного кодексу Украiни, або
документ про народження, вltданlrй компетентн}rм органом
iноземноТ держав}t, вякому вiдсутнi вiдомостi npo баrо*u, за
умов }r I-{ого легалiзацii в устано влено му зако нодавство м
порядку;
3, Копiя свiдоцтва про народження дитини;
4, [овiдка про реестрацiю мiсця проживання MaTepi та дитин!{.якщо д}lтt{на навча€ться за межами населеного пункту, в якому
прожива€ MaTt{, i не перебувас на повному дерх(авному
утриманнi, пода€ться довiдка про ресстрацiю мiсця 

'po*"rurn,MaTepl та довlдка про ресстрацiю мiсця проживання або мiсця
р9цц1 ]цавчання) дL{тинI{;
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5. Усиновлювачi подають також копiю рiшення про

усиновлення;
б. MaTrr (батько) дiтеl'i у разi cMepTi одного з батькiв, якi не

одержують на H}tx пенсiю в разi втрати годувtulьника або

соuiальну пенсiю, подають копiю свiдоцтва про смерть одного з

подружжя та ловiдку про те, що вони не одер}ryють на дiтей
зазначенi пенсii;
7. Якщо одrrнока MaTtr народ}tла д}lтину за Me}KaMlr Украiни i не

може подати документ, якrrй пiдтверджуе той факт, що вона е

од}lнокою матiр'ю, рiшення про призначення iй допомогrt на

дитину приtiмасться органом соцiального зах}rсту населення на

пiдставi BtrcHoBKy про початкову очiнку потреб дитt{нtl та ciM'i,
наданого центром соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi iз

зазначенням iнформацii про факт проживання дитини з матiр'ю,
i документа про народження д}lтttни легалiзованого в

установленому порядку, якщо iнше не передбачено
мiжнаролними договорам}r YKpaTHlr ;

8. !,овiдка навчального закладу (у випалку навчання дiтей до
закiнчення такими дiтьмtt навчальнllх закладiв, але не довше
нiж до досягнення ними 23 poKiB);

9. .Д,екларацiя про доходи та майно (заповнюеться на пiдставi

довiдок про доходи кожного члена ciM'i за ocTaHHi шiсть
кaLлендарних мiсяцiв або два квартал}{, що передують мiсяцю
звернення за прtrзначенням допомогlr) за формою,
затвердженою наказом MiHicTepcTBa праui та соцiальноi
полiтrrкrt УкраТни вiд22.0'7.2003 Ng 204;

10. Довiдка про неодерх(ання зiLзначеноi допомоги в органах

прачi та соцiального захисту населення за мiсцем ресстрачii (у

випадку призначення допомоги за мiсцем фактичного
проживання).
1 1. Копiя iдентифiкацiГrного коду,
12, Копiя посвiдчення про гiрське;
l3. Рахунок з банку, на який булуть нараховуватись кош

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних д.пя
отримання
адмiнiстративноТ
пос.пYги

у,,аr,ероuiй формi документ}r подаються заявником особисто
або його представнlrком (законн}lм представнlrком) або

надсилаються поштою.

платнiсть
(безоплатнiсть)

Безоплатно.

Строк надання
адмiнiстратlrвноi
послYги:

'l0 
робочих лнiв.

Результат надання
адмiнiстративноi
послYги

Повiдомлення про пр}вначення/вiдмова у призначеннi

допомоги.

можливi способи
отримання вiдповiдi
(резчльтату)

Особrrсто або надсиласться
заrlвником.

поштою на адресу, вк.LЗану

Акти законодавства,
що регулюють

1, ЗакоН УкраiнИ ,,Про дерЖавну допомогу сiм'ям з дiтьми
21 |1.1992 Ns 281 1-ЖI.

" вiд



порядок та умови
надання
адмiнiстративноТ
послуги

2. Постанова Кабiнету MiHicTpiu V*ра',ЪrБл77rz:Ооt lVч trSl

них !РДщiщеннi/буди нку осiб>

,,про затвердження Порядку призначення i вlлплат}r державноi
допомоги сiм'ям з дiтьмlt".
3. Накази: - наказ MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтltки Украiни вiд
21 04.2015 лlь 44l ,,Про затвердження форми Заявlt про
призначення ycix видiв соцiальноi допомоги, компенсацiй та
пiльг".; -

j.- Нцаз MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтrrки Украiни вiд
22.07 200з Ns 204 ,flро затвердження формlr .ЩекларацiТ про
доходи та майновий стан осiб, якi звернулися за призначенням
Bcix видiв соцiальноi допомог}I, та довiдки .rро a*пuл ciM'i або


