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IНФОРМАЦIИНА КАРТКА
адм

iнiстративноi послуги (У СЗ -22)

признАчЕння пЕнсIi у зв,язку
Суб'скт надання
адмiнiстративноТ
послуги
Щентр надання

алмiнiстративних послуг
(найменування,
мiсцезнаходження, режим

роботи, телефон, адреса
електронноi пошти та
вебсаЙry)

з

втрАтою годувАлъникА

Управлiння соцiа.гtьного захисту населення

!олинськоi РДА

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. flолина, 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

Перелiк документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноТ послуги

www.cnap.dolyna. if, uа
l. Заява встановленого зразка.
2. Копiя паспорта старого зразка (сторiнки |,2таз
вiдмiткою про реестрацiю мiсця проживання) або копiю
паспорта у формi ID-картки та довiдка про мiсце
peecTpauiT заrIвника, або iнший документ, що засвiдчу€
особу, якiй призначаеться пенсiя, мiсце ii проживання та
BiK.
3. Довiдка про склад

[Iорядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi IIослyги
Платнiсть (безоплатнiсть)

ciM'i померлого годувальника та
пiдтверджують
документи, що
родиннi зв'язки з померлим
годувальником (за наявностi).
4. Копiя iдентифiкацiйного коду, як заrIвника так i
померлого годув€rльника.
5. Свiдоцтва про смерть або рiшення суду про визнання
його безвiсно вiдсутнiм або оголошення померлих.
6. !окументо що пiдтверджуе стаж померлого
годувальника.
7, Щовiдка про заробiток померлого годувt}льника.
8. Копiя посвiдчення громадянина, який проживас на
територiТ гiрського населеного пункту
У паперовiй формi документи подаються заявником
особисто або його представником (законним
представником) або надсилаються поштою.
Безоплатно.

Строк надання
адмiнiстtlативноТ послуf
Резу",lьтат надання

10 робочих лнiв.
и

а.lмiнiстративноТ послуги
можливi способи
отримання вiдповiдi
(пезчльтату)
Акти законодавства, що
реry.IIюють порядок та
},}tови надання
аллriнiстративноi послуги

:

Повiдомлення про призначення/ не призначення
допомоги.
За""а пода€тьсЯ особистО заrIвникоМ /через представника./
який дiс на пiдставi виданоi йому довiреностi, посвiдченоi
нотарiа_пьно, або законного представника.
1. Закон УкраТни <Про загаJIьнообов'язкове державне
пенсiЙне страхуванняD.
2. Постанова КМ Украiни вiд 25.11.2005 N9 22-1 uПро
затвердження ПоряДку подання та оформлення документiв
для призначення/перерахунку пенсiй вiдповiдно до Закону
украiни кпро зага-гlьнообов'язкове державне пенсiйне
стDахування)

