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Виплата допомоги на дiтей фiзичним особам - пiдприемцям, якi обрали
спрощенy системy оподаткчвання i належать до першоi та другоi грчпи
платникiв единого податкч
Управлiння соцiального захисту населеtlня parioHHoT державноi адпrirliстраuii
1

)

3.

4.
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Мiсцезнаходження центру надання
адмiнiстративноi послуги
Iнформацiя щодо режиму роботи
центру надання адмiнiстративноi
послуги

м. !олина, вул. Грушевського, 18

Телефон/факс (ловiлки), адреса
електронноi пошти та веб-сайт
центру надання адмiнiстративноi
послуги

телефон:
ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.conr
www. спар. dolyna. if. ua

Режим роботи:
понедiлок - середа: 09:00-16:00
четвер: 09:00 - 20:00
п'ятниця: 08:00 - 15:00
субота, недiля - вихiднi днi

Нормативнi актио якими регламентy€ться надання адмiнiстративноi послyгIл
Акти Кабiнету MiHicTpiB Украiни
Постанова КМУ вiд22.04.2020 ){b329 <<Щеякi
питання соцiа_пьноi пiдтримки сiмей з
Акти центрi}льних органiв
виконавчоi влади

дiтьми>>

Наказ MiHicTepcTBa працi та соцiальноТ
полiтики Украiни, MiHicTepcTBa економiки

та з питань свропейськоi iнтеграцii УкраТни.
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни. Щержавного
KoMiTeTy статистики Украiни, Щержавного
KoMiTeTy молодiжноi полiтики, спорту i

туризму Украiни вiд 15. 1 1 .2001 року Jф
486l202l524l455/ЗЗ70 <Ilpo затвердження
Методики обчислення сукупного доходу
ciM'i для Bcix видiв соцiальних допомог)).

б.

Умови отримання адмiпiстративrrоi послуги
Пiдстава дJIя одержання
,Щокументи на виплату допомоги на дtтей
адмiнiстративноi послуги
фiзичним особам - пiдприсмцям, якi обрали
спрощену систему оподаткування i належать
до першоi та другоi групи платникiв сдиного
податку.
, заявник

отримання адмiнiстративноi
послуги

документиЬiдомостi:
- фотокопii свiдоцтва про народження дiтей

BiKoM до 10 poKiB або вiдомостi про
свiдоцтва про народ}кення дiтей (серiя,
номер, дата видачi, прiзвище, iм>>я та по

батьковi батькiв) чи виданих компетентними
органами iноземноi краiни i лега,сiзованих в
установленому порядку документiв, що
засвiдчують народження дитини, якщо iнше
не передбачено мiжнародними договорами
Украiни (для дiтей BiKoM до 10 poKiB);
- фотокопiю довiдки з Пенсiйного фоrду
Украiни про сплату сдиного внеску на
загальнообов))язкове державне соцiальне
страхування (iндивiдуальнi вiдомостi про
застраховану особу за формою ОК - 7), KpiM
осiб, якi заре€струваJIися як фiзичнi особипiдприемцi у сiчнi * березнi 2020 року або
отримують пенсiю за BiKoM, або с особами з
iнвалiднiстю, або досягли BiKy
встановленого статтею 26 Закону Украiни
<Про загальнообов))язкове державне
пенсiйне страхування) та отримують
вiдповiдно до закону пенсiю або сочiальну

допомогу та звiльненi вiд сплати за себе

на загальнообов))язкове
соцiальне
страхування;
державне
- фотокопiю документа, що пiдтверджус
право на постiйне проживання в YKpaiHi (для
iноземця та особи без громадянства);
- фотокопiю рiшення районноТ, районноi у
мм. Киевi та Севастополi держадмiнiстрацiй,
викнавчого органу MicbKoi, районноТ у MicTi
(у разi iI утворення) ради, сiльськоi,
селищноТ, MicbKoi ради об>еднаноi
територiальноi громади або суду llpo
встановлення опiки (у разi здiйснення опiки
над дитиною).
2. В паперовiй форttli заявник пода€:
- зЕu{ву встановленоТ форми про призначення
допомоги на дiтей фiзичним особампiдприемцям, якi обрали спрощену систему
оподаткування i належать до першоi та
другоi групи платникiв единого податку iз
зазначенням рахунку в ycTaHoBi банку;
- копii свiдоцтв про народження дiтей або
виданих компетентними органами iноземноi
сдиного внеску

краiниiлега-lliзованихвустановленому
порядку документiв, що засвiдчують
народження дитини, якщо iнше не
передбачено мiжнародними договорами

Украiни (для дiтей BiKoM до 10 poKiB);
- ловiдку з Пенсiйного фонду Украiни про
сплату
сдиного
внеску
на
загальнообов))язкове де
соцlаJIьне

страхування (iндивiдуа-гrьнi вiдомостi про
застраховану особу за формою ОК - 7), KpiM
осiб, якi зарееструвалися як фiзичнi особипiдприемцi у сiчнi - березнi 2020 року або
отримують пенсiю за BiKoM, або с особами з

iнвалiднiстю, або

досягли

BiKy

встановленого статтею 26 Закону Украiни
<Про загальнообов))язкове державне
пенсiйне страхування)> та отримують
вiдповiдно до закону пенсiю або соцiальну

допомогу та звiльненi вiд сплати за себе

на загальнообов))язкове
соцiальне
страхування;
державне
- копiю документа, що пiдтверджу€ право на
сдиного внеску

постiйне проживання

в YKpaiHi

(для

iноземця та особи без громадянства);

- копiю рiшення районноi, районноТ у мм.
Киевi та Севастополi держадмiнiстрацiй,

викнавчого органу MicbKoi, районноi у MicTi
(у разi ii утворення) ради, сiльськоi,
селищноi, MicbKoi ради об>еднаноi
територiальноi громади або суду про
встановлення опiки (у разi здiйснення опiки
над дитиною).
При зверненнi заявник повиI{ен пред'явити
оригiнали паспорта, iдентифiкацiйного

номеру та iншi документи згiдно

з

перелiком.
8.

9.
10.

-;
11.

lz.
13.

|4.

Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги
Платнiсть (безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi послуги
TepMiH надання адмiнiстративноi
послуги
Перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнi адмiнiстративноi послуги
Результат надання адмiнiстративноi
послуги
Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Примiтка

В письмовiй (особисто або поштовим
зв>>язком) чи

електроннiй формi

Безоплатно

Протягом трьох робочих днiв з дня
отримання зzuIви з yciMa необхiдними
документilми

Виявлення в

поданих

недостовiрних вiдомостей.

документах

Призначення допомоги на дiтей /вiдмова у
призначеннi допомоги на дiтей
Письмове повiдомлення заявнику
(уповноваженiй особi заявника) про
призначення допомоги чи про ii вiдмову iз
зазначенням причини вiдмови та порядку
оскарження такого рiшення у тому числi в
електроннiй формi (у разi подання заяви та
документiв в електроннiй формi)
завiряються
адмiнiстратором ЩНАП.

КопiТ

документiв

