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Щентр надання
алмiнiстративних
послуг (найменування9

мiсцезнаходЖеННЯ,

режим роботи, телефон,
адреса електронноi
пошти та вебсайту)

Управлi н ня надання адмi HicTpaT}] вн lIx послуг
м. !олина, вул. Грушевського, l8
PerKllM роботи:
понедiлок-середа: 09:00- l б:00
четвер: 09:00-20:00
п'ятнlIця: 08:00- I 5:0О
субота, недiля - вltхiднлtr'l день
телефон:
ел. пошта: cnap.dolyna.infb@gnrail.com
www, спар. dolyna. i Г. uа

Перелiк документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

грошовоТ допомог}l влерrше) або заява, в якiй повiдомляс про
вiдсутнiсть змiн, що впливають на прр{значення грошовоi
допомогL{ (у разi прt{значення грошовоi допомогlt на
наступниl.i шестtrмiсячниГl строк, Якщо ii виплата ранiше не
здiйснювалася череЗ установИ уповноваженого банку
2, Копiя свiдоцтва про одру)кення
з. Копii свiдоцтв про народження дiтеl-t, засвiдченi власнltм
пiдпltсом уповноваженого представ pIrr ка ci м' i
4 Письмова згода довiльноi про в}rплату грошовоi допомогlt
уповноваженому представнику ciM'i та згода на обробку
персональн}lх данrlх, а Taкo)lt пltcbMoBrtri дозвiл на розкриття
ynoвHoBax(eHttM банком iнформацii, що мiстить банкiвську
таемн[lцю, щодо поточного рахунка, вiдкрlrтого
уповнова)кеному ПР€Дставнику ciM'i в ycTaHoBi
уповновая(еного банку.
5. Копiя дt.lвiдкlt з вiйськtlвоi частrtнlr про залучення до
проведенНя заходiв iз забезпе.{ення Hat{ioHarlbHoT бе:згlеки i
оборrсlн lr. Bi:rci.li i cT,prr rvryBaH ня збро li Hoi аг.ресiI Poci iicbKol
Ф едеРац i i @l . цчо],.о оqслу;rсбо в цi в :] tl }{ сл i] в 1tvтр i ш н ьо



IlepeN,{i lцен1.1х осiб)
6. Копiя /довi;lкll з ь,Iiсttя рtэбо"гrr або когliя iншrоl,о jloKyllleнTa,
ЩО пОсвiд'l1zс заt"tнятiсть (для працездttтlllrх осiб)

порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
алмiнiстративноi
послYги

у паперовiil формi документ}r подаються заявнttком особисто
або його представн}lком (законним представнlrком) або
надс[rлаються поштою.

платнiсть
(безоплатнiсть)

Безоплатно,

Строк надання
адмiнiстративноТ
послуги:

l0 календарнttх днiв.

Результат надання
алмiнiстративноТ
послYги

Прлrзначен ня допомог}.|.

можливi способи
отримання вiдповiдi
(резу.пьтату)

особисто або надслrлаеться поштою
заявн}{ком,

на адресу, вказану

Акти законодавства, що
регулюють порядок та
умови надання
адмiнiстративноi
послуги

l. Закон YKpaiHlr <Про забезпечення прав i свобод ВПО> п.2
ст. 4 <проживання на Tep}{Topii де виникли обставлrни
зазначенi у ст.1 Закону>
2. Закон YKpaiHlr <Про забезпе.tення прав i свобод внутрiшньо
перемiщенлrх осiб> вiд 20.10.2014 р ]фl706-VII, Постанова
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 0l l0 20l4 Jю505 <Про
затвердження Порядку надання щомiсячноi алресноi
допомоги внутрiшньо перемiщеним особам для покриття
витрат на про}кивання, в тому ч}lслi на оплату хtl{тлово-
комунальних послуг))


