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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноi послуги (УСЗ -37)

нАдАння дЕржАвноi соцIАльноi допомоги зА дитиною
ДО ТРЬОХ POKIB (МУНIЦИПАЛЬНА НЯНЯ>

2020р.

Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

I_1eHTp надання
адмiнiстративних послуг
(найменування,
мiсцезнаходження, режим
роботи, телефон, адреса
електронноi пошти та
вебсайry)

Управлiння соцiального захисту населення Щолинськоi РЩА

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. Щолина, вул. Грушевського, 18
Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- l 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

Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

Укладений батьками (усиновлювачами) опiкуна дитини
договiр про здiйснення догляду за дитиною до 3-х poKiB з
<Мунiципальною нянею)). У договорi мае бути визначено
нчвву послуги, iT обсяг iз зазначенням конкретних заходiв
умови та строк надання, BapTicTb, перiодичнiсть оплати,
вiдповiдаrrьнiсть cTopiH.

Перелiк документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноi послуги

1. Заява про надання компенсацii послуги кмунiцип.tльна
няня)).
2.Заява про перерахування коштiв на банкiвський рахунок.
При зверненнi заявник повинен пред'явити оригiнали
паспорта, iдентифiкацiйного номеру та iншi документи згiдно з
перелiком.
3. Копiю договору з нянею.
4. ,Щокументи, що пiдтверджують витрати на оплату послуг
(чек,розрахункова квитанцiя, виписка з банкiвського рахунку);
5. Копiя свiдоцтва про народження дитини.
6. Паспорт одержувача компенсацii з даними про ПIБ, дату
видачi та мiсце peccTpauii.
7. ,Щокумент про присвоення реестрацiйного номера облiковоi
картки платника податку.
8. ,,Щокументи, що пiдтверджуе проживанЕя на територii
Украiни (для iноземця та особи без громадянства).

(->).



Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання надсилаються поштою.

Платнiсть (безоплатнiсть Безоплатно.

адмiнiстративноi послуги :

l0 робочих днiв.

Результат надання

можливi способи
отримання вiдповiдi

особисто або надсилаеться поштою йБр".у, 
"-*"rузаrIвником.

Акти законодавства, що
реryлюють порядок та
умови надання
адмiнiстративноi послуги

наданнЯ послугИ з доглядУ за дитиною до трьох poKiB
<мунiцип€Lльна няня).

?...Hln* MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики УкраiЪи,
MiHicTepcTBa економiки та з питань европейськоi iнтефацii
Украiни, MiHicTepcTBa фiнансiв Украtни, .Щержавно.о KoMirery
статистики Украiни, !ержавного KoMiTeTy мЪлодiжноi
ч9{1тчr, спорту i ryризму УкраiЪи вiд 1i. 1 1 .200l року Nэ
48 б l 202 l 524 / 4 5 5 l 3з7 0 uПро затвердження Методики
обчислення сукупного доходу сiм'i для Bcix видiв соцiальних
допомоги).

]:Ччз. MiHicTepcTBa працi та соцiа-пьноi полiтики Украiни вiд
22.02.2012 р.JФ 96 <Про затвердження форми З*", прЪ
призначення ycix видiв соцiальноТ допомоги, компенсацiй,
субсидiй та пiльг>.


