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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноi послуг (УСЗ-39)

ПРИЗНАЧЕННЯ ДЕРЖАВНОi СОЦIАЛЬНОi ДОПОМОГИ НА ДIТЕЙ_СИРIТ ТА
ДIТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКIВСЬКОГО ШКЛУВАННЯ, ГРОШОВОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАТЬКАМ_ВИХОВАТЕЛЯМ I ПРИЙОМНИМ БАТЬКАМ ЗА
НАДАННЯ СОЦIАЛЬНИХ ПОСЛУГ У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ СIМЕЙНОГО
ТИПУ ТА ПРИЙОМНИХ СIМ,ЯХ ЗА ПРИНЦИПОМ (ГРОШI ХОДЯТЪ ЗА

цитиною>

Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

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

Управлiння соцiа,rьного захисту населення Щолинськоi РЩА

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. ffолина, вул. Грушевського, i8
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

необхiдних для отримання
адмiнiстративноТ послуги

Перелiк документiв, 1. Рiшення районноТ держадмiнiстрацii, виконавчого органу
MicbKoT ради про влаштування дитини до дитячого булинку
сiмейного типу або прийомноi ciM'i.
2. .Щокументи, що пiдтверлжують статус дитини.
3. Довiдка органу державноi виконавчоi служби про розмiр
a-шiMeHTiB.

4. Довiдка з мiсця навчання про розмiр стипендii.
5. Копiя виписки iз акта огляду медико-соцiа-пьноi експертноТ
або медичного висновку лiкарсько-консультативноi KoMicii
лiкува-llьно-профiлактичного закладу про дитину-iнвмiда,
виданих в установленому МОЗ порядку.
6. Заява встановленого зразка,
7. Копiя паспорта старого зразка (сторiнки 1,2 та з вiдмiткою
про реестрацiю мiсця проживання) або копiю паспорта у формi
ID-картки та довiдка про мiсце реестрацiТ заJIвника.
8. Копiя iдентифiкацiйного коду.
9. Копiя посвiдчення особи, що проживае на територii
гiрського населеного пункту.
l0. Довiдка про склад ciM'i (наdа€mься adMiHicmpamopoш

цнАrD.
11. Рахунок з банку, на який будуть нараховуватись кошти

порядок та спосiб У паперовiй формi документи подаються з€uIвником особисто



подання документiв,
необхИних для отримання
адмiнiстративноi послчги

або його представником (законним представником) або
надсилilються поштою.

Платнiсть (безоплатнiсть) Безоплатно.
Строк надання
адмiнiстративноТ послyги :

1 0 робочих днiв,

Результат надання
адмiнiстративноТ послуги

Повiдомлення про призначення /вiдмова у призначеннi
допомоги

можливi способи
отримання вйповiдi
(резчльтатч)

особисто або надсилаеться поштою на адресу, 
"-ra*узаявником.

Акти законодавства, що
реryлюють порядок та
умови надання
адмiнiстративноi послуги

1 . Постанова КМУ 3 1 .01 .2007р. J\гч81 <Про затвердження
Порядку призначення i виплати державноi соцiальноi
допомоги на дiтей-сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям i прийомним батькам за надання
соцiальних послуг у дитячих булинках сiмейного типу та
прийомних сiм'ях за принципом (грошi ходять за
дитиною)


