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ДИТИНСТВА ТА ДIТЯМ З IНВАЛIДНIСТЮ

Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

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

Управлiння соцiального захисту населення,Щолинськоi Р!А

Управлiння надання алмiнiстративних 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

1. Заява затверджена Мiнсоцполiтики;
2. Копiя паспорта старого зразка (сторiнки |,2 таз вiдмiткою
про реестрацiю мiсця проживання) або копiю паспорта у формi
ID-картки та довiдка про мiсце реестрацii заjIвника.
3. Копiя iдентифiкацiйного коду;
4. Копiя посвiдчення особио що проживае в гiрському
населеному пунктi;
5. Оригiна.rl та копiя свiдоцтва про народження дитини з
iнвалiднiстю;
6. Довiдка з мiсця навчання iз зазначенням перебування (не
перебування) на повному державному утриманнi;
7. Копiя рiшення суду про усиновлення дитини;
8. ,.Щовiдка про мiсце проживання особи з iнва_гriднiстю з
дитинства або дитини з iнвалiднiстю чи копiю паспорта особи з
iнвалiднiстю з дитинства або дитини з iнвалiднiстю з
вiдомостями про мiсце проживання;
9. .щовiдка про мiсце проживання законного представника,
пiклувальника, який подав заJIву, чи копiю паспорта з
вiдомостями про мiсце проживання;
l0. Виписка з акта огляду медико-соцiа;lьною експертною
комiсiею особи з iнвалiднiстю з дитинства; - медичний
висновок про дитину з iнвалiднiстю BiKoM до 18 poKiB; -
iноземцi та особи без громадянства додатково подають копiю

С. Сапетна



заявою звертаеться опiкун або пiклуваJIьник, додатково

подасться: - копiя рiшення про встановлення опiки (пiклування)

та призначення дитинi з iнвалiднiстю опiкуна (пiклува,тьника); -

noni" рiшення суду про визнання особи з iнва,гriднiстю з

дитинства недiсздатним;
1 1. Рахунок з банку, на який б овyватись кошти

надсилаються поштою.

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi

10 робочих лнiв.Строк надання
адмiнiстративноi

По"Иомлення про призначення/не tIризначення допомогиРезультат надання
адмiнiстративноi

особисто або надсилаеться поштою на адресу, вказану

заявником.
можливi способи
отримання вiдповiдi

3 1 .05.2002 за Jф 466l675З]91_1ц]Еqщд

2. Наказ MiHicTepcTBa прачi та соцiальноi полiтики Украiни,

MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни, MiHicTepcTBa охорони здоров'я

Украiни вiд З0.04.2002 N9 226129зl|69 ,,Про затвердження

Порялку надання державноТ соцiальноТ допомоги iнвалiдам з

д"rr""r"u та дiтям-iнвалiдам", заресстрований у Мiн'юстi

Акти законодавства,
що реryлюють
порядок та умови
надання
адмiнiстративноТ
послуги

платнiсть
(безоплатнiсть)


