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IНФОРМАЦIИНА КАРТКА
адмiнiстративноТ послуги (УСЗ - 15l

НАДАННЯ ДЕРЖАВНОi СОЦIАЛЪНОi ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКI НЕ МАЮТЪ
ПРАВА НА ПЕНСIЮ ТА ОСОБАМ З IНВАЛIДНIСТЮ

Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

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

Управлiння соцiального захисту населення .Щолинськоi Р.ЩА

Управлiння надання здмiнiстративних послуг
м. Щолина, 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 встановленого зразка;
2. Копiя паспорта старого зрЕвка (сторiнки 1,2 та з вiдмiткою
про ре€страцiю мiсця проживання) або копiю паспорта у формi
ID-картки та довiдка про мiсце реестрацii заrIвника.
3. Копiя iдентифiкацiйного коду;
4. Копiя посвiдчення громадянина, який проживае на територii
гiрського населеного пункту
5. Щовiдку про склад ciM'i;
6. Щекларацiя про доходи та майно (заповнюеться на пiдставi
довiдок про доходи кожного члена ciM'T) встановленого зразка;
7. Довiдка про н€uIвний страховий стаж, видана Пенсiйним
фондом УкраiЪи;
8. Копiю рiшення про встановлення опiки (для особи, яку
визнано недiездатною);
9. Копiя посвiдчення бiженця або тимчасовоТ посвiдки на
постiйне проживання;
10. Рахунок з банку, на який будуть нараховуватись кошти.

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

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

платнiсть
(безоплатнiсть)

Безоплатно.



Строк надання
адмiнiстративноТ
послуги:

.Що l 7 календарних днiв

Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

tlовlдомлення про призначення /не призначення допомоги.

можливi способи
отримання вiдповiдi
(результатч)

lrовlдомлення про призначення /не призначення допомоги.

1. Закони Украiни:
- ,,про державну соцiальну допомогу особам, якi не

права на пенсiю, та iнвалiдам" вiд 18.05.2004 Ns 1727
змiнами);

мають
(iз

l .-,,IлР9_rl|Т"l9обов'язкове державне пенсiйне страхуванняо,

l вiд 0я.OZ.2003 Ns l058-IV;
l - ,,Про заходи щодо законодавчого забезпечення

I RеФоRмrвання пенсiйноi системи'о 08.07.2011 м 36б8-vI
| Постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи:

1 - вiл 02.04.2005 Jю 2б1 ,,Про затвердження Порядку

l призначення l виплати державноi соцiальноiдопомоги особам,

l якl не мають права на пенсiю, та iнвалiдам i державноi
l соцtальноl допомоги на догляД'' (iз змiнами);
I - 

"iд 
26.03.2008 }Ь 265 ,,!еякi питання пенсiйного

забезпечення громадян"
2. Накази:

- наказ Мiнсоцполiтики вiд 21.04.2015 J\& 441 ,,Про
затвердження форми Заяви про призначення ycix видiв
соцiальноТ допомоги, компенсацiй та пiльг'';
_: чцаз MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики УкраiЪи вiд
22.07.200З М 204 ,,Про затвердження форми д.ппuрчцii,rро
доходи та майновий стан осiб, якi звернулися за призначенням
Bcix видiв соцiа-llьноТ допомоги, та довiдки ,rро .ппчд ciM'i або
зареестрованих у житловому примiщеннi/булинку осiб'' у
редакцii вiд 1 5.0 1.20 l 6

дкти законодавства,
що реryлюють
порядок та умови
надання
адмiнiстративноТ
послуги


