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IНФОРМАЦIИНА КАРТКА
адмiнiстративноi послуг (У СЗJл 0)

нАдАння дЕржАвноi соцIАльноi допомоги осоБI,
ЯКА ДОГJIЯДА€ ЗА ХВОРОЮ ДИТИНОЮ

2020р.

Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

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

Управлiння соцiального захисту населення,Щолинськоi Р,ЩА

Управлiння надання адмiнiстративних 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 законного представника дитини, який постiйно
проживае та здiйсню€ догляд за хворою дитиною, що
складасться за формою, встановленою Мiнсоцполiтики;
При зверненнi заявник повинен пред'явити оригiна_пи паспорта,
iдентифiкацiйного номеру та iншi документи згiдно з перелiком.
2. Копiя iдентифiкацiйного коду або серiя та номер паспорта
(лля фiзичних осiб, якi через своТ релiгiйнi переконання
вiдмовляються вiд прийняття ресстрацiйного номера облiковоi
картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили про це
вiдповiдний орган державноТ податковоi служби i мають
вiдмiтку у паспортi);
3. Копiя свiдоцтва тrро народження дитини (з пред'явленням
оригiна.rrу);
4. .Щокумент, що пiдтверджу€ повноваження усиновлювача
(копiя рiшення про усиновлення) опiкуна, пiклувальника (копiя

рiшення про встановлення опiки) прийомних батькiв, батькiв-
вихователiв (копiя рiшення про влаштування дитини до
дитячого булинку сiмейного типу або прийом ciM'T);
5. Довiдка про захворювання дитини на тяжке перинат€uIьне

ураження HepBoBoi системи, тяжку вроджену ваду розвитку,
рiдкiсне орфанне захворювання, онкологiчне,
онкогематологiчне захворювання, дитячий церебральний
паралiч, тяжкий психiчний розлад, uукровий дiабет i типу



(iнсулiнозагlежний), .о.*.
ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребуе
трансплантацiт органа, потребуе паrriативноi допомоги, що
видана лiкарсько-консультативною комiсiею лiкувально-
профiлактичного закJIаду у порядку та за формою,
встановленими МоЗ (Да-гli-довiдка про захворювання дитини).
6. Копiя рiшення суду про встановлення опiкунства, пiклування
(за наявностi).
Z. Копiя рiшення суду про усиновлення.
8. Рахунок з банку, на яких нараховуються кошти.

або його прелставником (законним представником) або
надсилаються поштою.

тезоrлаr"о,

Т робо"r- дr*

порядок та спосiб
подання документiв,
необхйних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги
платнiсть
(безоплатнiсть)
Строк надання
адмiнiстративноi
послуги:
Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

llовlдомлення про призначення /вiдмова у призначеннi/
допомоги

можливi способи
отримання вiдповiдi

_(результаry)

uсооисто або надсилаеться поштою на адресу, Bki}зaнy
з€U{вником.

Акти законодавства, що
реryлюють порядок та
умови надання
адмiнiстративноi
послуги

l. JaKoH Украtни <llpo внесення змiн до деяких законiв Укрi'r'ни
щодо посилення, соцiального захисту осiб, якi доглядають за
хворими дiтьми>
2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 28.11.2018 Jф 996
пПро внесення змiн до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд27.12,200l року JrlЪ l751; вiд 2l,||.2ОlЗ J\Ъ917)-
3. Наказ MiHicTepcTBa пралi та соцiальноТ полiтики Украiни,
MiHicTepcTBa економiки та з питань свропейськоТ iнтефацii
УкраТни, MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, .Щержавного KoMiTeTy
статистики Украiни,,Щержавного KoMiTeTy молодiжноi полiтики,
спортУ i туризмУ УкраiнИ вiд l5.11.2001 року J\Гч

48612021 5241455lзз70 кПро затвердження Методики обчислення
сукупного доходу сiм'I для Bcix видiв соцiальних допомоги)).
4. Наказ MiHicTepcTBa працi та соцiальноТ полiтики УкраiЪи вiд
22.02.2012 p.J\b 9б кПро затвердження форми Заяви прЪ
призначення ycix видiв соцiальноi допомоги, компенсацiй,
субсидiй та пiльг>.
5. Наказ MiHicTepcTBa працi та соцiальноТ полiтики УкраТни вiд
22.0З.2007 p.J\b 204 (iз змiнами) <Про затвердження форми
щекларацii про доходи та майновий cran о"iб, якi звернул ися за
призначенням ycix видiв соцiальноi доtIомоги>.


