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Мiсцсзяаходження

Управлiнпя соцiальноео ,*oi.y носеленl7я
ва_кона.!чоaо комilпеlху Спарокоспянпllнiвськоi'

Mlcbкol раОа

3lI00, Хме,lьнuцька обл.,

Хuельнut|ькuй ра он

м. Спарокоспянtпuнiв, провуп. Поlijhськцй,
t
вул. I{ентральна, бул,20А, с. Га.паi
вул, Молодiжна, буд,29Д, с. Беоезне
вул, \4олодiжна. б)д,2'4. с. lJсrикi Маuевичi

вул. Миру. бул, 2О. с, Великий Черня
l ин
в)л, Цен]ральна. б)д, 21. с. Верборолинцi

вул, Шкiльна. буд, ]02, с, Веснянка
вул. Центрмьнq буд. 25, с, Волиця-IGрекецпна
вул. Шевченка. З/2. с, Вороtrлiвцi

вул. l р1 шевського. б)д, l0. с, Гриl opiB,(a
вул, Садова, бул. l/1, с. губча
вул, I{ентральна. бул, 9, с. lршики
вул. Центральна. буд, 20, с,kапчстин

вул, I_|eHl ральна. буд, 25, с. l(расносiлка
вул, IJeHTpa-,lbHa, бул, 9/], с, dгil'вцi
вул. IJентрапьна, бул. 17, с, Лашкiвцi
вул. Шевченка, буд, 1, с. Пеньки
вул. Перемоги, буд, 2, с. Радкiвцi
вул. Фесуна, буд. l/2, с, Рецнiвка
вул. ЦеЕтрапьЕа, буд. 69, с. Росолiвцi
вул. Прокоп'lока, буд. 4, с. Сапtчики

вул, I{ентральна, бул. 13, с. Сахнiвцi
вул. садова, буд. 2, с. стецьки
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Iнформацiя щодо режиму
роботи

Графiк роболrlц !правлiппя соцiqльноzо захuсt lу
flаселенtl, вuкоцавчоzо комitпеtпу
Сtпарокосtпянtпttпiвськоl Micb\ol раl ц :
Понедiлок-четвер: 8:00 - ] 7:15,
п'ятциця: 8:00 - 16:00;
(обiдЕя перерва - 12.00-1з,00)
вихiдцi дяi: субота, rrедiля
Графiк роботп вiддалених робочих мiсць ЦНАП:
ПоЕедiлок-четвер: 8:00 - 17|l5,
п'ягниця: 8:00 _ 16:00;
(обiлвя перерва - 12.00-1З.00)
вuхidнi dHi: субоtпа, неdiля

Телефон/факс, електровна
адреса, офiцiйЕий веб-сайт

Управлiпнл соцiальноzо захчслпу населе ннп
ванонавчо2о комiпrcпу Сmарокосl я панiBсьKoi
Micb&oi раlа
Конmакпнuй tпелефон : (0 3 8 5 1) 3 - l 6-7 9, ()68 - 5 1 2 -91-97
пелефон KepiBHuKa: (0385 4.) 3 - l 1-5 2
Аdр е с а ел екlпронн oi' по|ulпu е - tпа i| : m!р- 5ta|@,||k1,l\et
Аdреса вебсайmу : bttp:l l stsoc,klr1.!al

Нормативпi актиl Якими регламепryс.гься падаЕпя адмiнiстративuоi послуги
УкраiЕИ
|Закони
|Закон УкраiвИ <Про протимiпну дiяльнiс,гь в yкpa.iнi)

Акти КабiЕету
Украiни

|

вiд 06.12.2018 Nэ 2642_VIIl(далi

- Закон)

MiHicTpiB ПостаЕова Кабiнету MiHicTpiB Украjни вiл 0З.l2,2009
Ng 13 17 <Питапня медико-соцiальноТ експертизиll
Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiпи вiд 21,11.20lЗ
лiкарськоконсуль,l аl ивниv и комiсiячи iнвэлi_носtiдirяv,

Nч9l7 с!еякi лит:lння всlаьовлсння

Поставова Кабiнету Miпicтpiв Украitrи вiд 29,09.202]
ли'lання при,rначення
вип.tа и
одrоразовоi компенсацii
щорiчноi допомоги,
передбачених Законом УкраiЕи <Про протимiнну
дiяльЕiсть в yкpaiЪi> (дмi - постанова .}ф l020)

м |020 "Деякi

та

i

Упrови отрпманtrя адпriнiстратпвпоI послуги
б

Пiдстава для отримапня

звервеяня осiб з iввалiднiстtо, яким устаЕовлеЕо
iнвмiдпiсть 1паслiдок одержаних Еа територii Украjни
ушкоджень здоров'я, спричинених
виб}хонебезпечЕими предмеl.аl\1иl ви-JначениN,Iи
пунктом l частини першоТ c.l aTTi l Закону;

звернепЕя дiтей з iнвалiднiстю до 18 poкiв, яким
устаIiовлено iнвмiдцiсть унаслiдок одержаних на
територii Украiни ушкоджеIJь здоровjя, спричинених

вибгоЕебезпечними предметами,
пуЕктом l частипи перпrоi cTaTTi l Закону
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Перелiк необхiдних докумевтiв заява;

визt{ачепими

з
l

копiя паспорта громадянина

УкраiЪи/,гимчасового
на
постiйне проживання/посвiдки
тимчасове
прохивання/посвiдчення бiжеяця;

посвiдчення громадянина Украiнп/посвiдки

ва

для дjгей BiKov до I4 poкiB колiя свiдоulва про
пародкенЕя дитиЕи або за технiчноi можливостi
е-свiдоцтва про цародrкенпя (вiдображення в
елекlронному виглядi iнфорvацii. що мiс,lиlься )
свlдоцтвl про ЕароджеiIня) виi.отовленому на
паперовому блавку), що поласться засобами €дпного

державноrо веб_порталу електроняих послуl. (llopтfu
Дiя> (далi - Портал Дiя);

l

копiя реестрацiйного номера облiковоi карlки
платника податкiв або серiя (за паявностi) та номер
паспорта громадянияа Украiни (лля фiзичнпх осiб, якi
через своi релiгiйнi переконання вiлмовляються вiд
прийвяття ресстрацiйного номера облiково'i картки
платIlика податкiв та повiдопtили про це вiдповiдний
контролюючий орган i мають вiдмiтку у ласпортi) або
за гехнiчяоi можливосгi данi про рессrрачiйний номер
облiковоI каргки плаrника лодаtкiв заявника через
1асоби Порлалу Дiя. або данi про регсrраuiйний номер
облiковоi картки платника податкiв з Державного
pelc,]p) фiзичних осiб - плалникiв полаlкiв, BHeceнi до
паспорlа l ромадянина Украiни або cBi to|IlBa Ilp(,
народження;

рiшення райоЕноi, районFIоi у мм, Киевi та Севастополi
лержадмiнiстрацii, виконавчого органу сiльськоi',
селицпоi, Micbкoi, райояноi у MicTi рали або суду про
встаЕовлення

над

дитиною-сиротою1

литиною1

позбавленою баrькiвськоtо пiклування. ч,liки.

пiклування (в разi здiйснепня опiки або rliклуванпя нал
дiтьми), про влаштування таких дiтей на цiлолобове
перебувавня до закладiв рiзних типiв, форм власноотi
та пiдпорядкрання або рiшення райоЕноi, райоЕноi у
мм.
Севастополi лержа,лмiнiстрачii,
виконавчоrо органу MicbKoi. районноl ) Micti рали прtl
влаштування дитини-сироти, дитини, позбавленоI
батькiвського пiклування, в прийомву сiм'ю, литячий
будиЕок сiмейного типу;

Кисвi та

особам BiKoM вiд l8 poкiB копiя довiдки vедико_
соцiмьноТ
Kovicii про грру i лричин1
,експергноj
lцваJIlдностl;

дiтям BiKoM до 18 poкiB копiя висновку лiкарськоковсультативноi KoMicii заклаrlу охорони здоров'я про
всгановлення ка rеrорii -ли rина l i,]вaIлliдн.сlю,
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Спосiб поланвя док)меятtв

8

lаяви разом з необхiдними докуменlа\lи дllт,l
,o"anu"""n" одноразовOi компенсdцii особа]!l
lи\4|
нвмiднiстю ra дilяv з iнвалiднiсrrо, по.JrрJ)кда

I

(лепl_rнаслiдок дii вибгонебезпечних предме,lв_
l
(омпенсацiя). подаlоlься посlраждаlиvи осооамй aool
'хнiми законними предсlавникаvи до )llравлlнняl
KovlleтyI
Jоцiа-льного ]ахисту населення виконавчоlU
ouI
vicb*oi

рад або

bl]Йno.i""*"iu."*oT

ора вiддменого робочоtо мiсчя ченгру1
о
надання алviнiс грагивних lIослуг виконавпоI l
комiгег}СгарOкостянгинiвськоiмiсь(оlради, l
Заяви разом з нсобхiдlrичи доку\,lснlа\lи J:lяl
ul
ал"'i" ic ,pul

norana""n"" компенсацii приимаlоlься '
преlсlавникlв
nbaapu*o-"* осiб або ixяix jаконви\
,]ахис |у
населення
чппuвлi"ня" соцiального
;;;;;;;;;;" KoMiTeTy Старокос гянr инiвськоi MicbKoi

iч пошlою або !а lехнlчноl
ради лише в pari надiслання
вебв електроннiй фuр'.i (чсрсj оr!iчiйний
сайг Мiнсоцполilики. iHrelpoBaHi l ьим lнфор\li]UIинI
opruniu виконавчоi влади rа органiв viсцевоtо

;;;;;.ri

l""a*r"

Платяiсть

9

|самоврялува"ня або Порr ап ДiяГ
оезоплаl,но
(безоплатнiсть) iдмiяiстратявна послуга Еада€ться

ЕадаЕня

10

}'Iплата компенсацiТ здiйснIосться

Строк надавня

аково.чавством TepMiH.

нформачiя

,Йu"r"a"

про вiдмову

у

у

у

визяачЕлии

виллатi

компенсацi]

письмовому виглядi управлiнням

KoMITeT)
)оцiальtlого захйсту населевня виковавчого

Jтарокостянтинiвськоi Micbkoi ради постражда-ql!
сем'
,"обi uбо i] законяому представвику протягом
з
неоЬхlднимl
заяви
робочих лнiв пiсля отримавня
цокументами
11

,Iерелiк пiдстав
rадапнi

вiдмови

Mu^c uJ !,
Рiшеяня про вiдмову у виплат1 компев('ацll
прийняте, якцо:
перелiк докlмептiв, необхiдних для отриманн
*"ir""*цiт, ве вiдповiдас вямогам пункту 8 Поря,чк
iнвалiднiс,*
rruou""" oo"op-o"oi комflенсацi'i особам з
та дiтям з iнвалiднiстю, постраждалим внаслlдок д

вибдонебезпечяих прелметiв,

затвердженог

постановою Nq 1020;

постраждаrIими особами або, iiнiMи
np"oiru"nr*u", n*aHo яедостовiрну iвформаuiю;

законним

lначення\1 ко\4пснсацii налiйш,
через 60 к*пен,ларних viсяцiв пiс,
";*
r
tженняv
|"",u"oun"n", '}в'язку iHBaniдHocтi ушкt-,tами
вибронебезпечними предме
I anp""""an"""
звеDнення

l"i#r.
надаllяя
послуги
адмiвiстративвоi

l2 Результат

3а

при

вiдмову у виплатi компенсацii

Способи отриманпя вiдповiдi призначепня постраждалiй

фезультату)

проводи lься
одноразово
{а
Фактичним мlсцем проживання

згlдно

3
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особi

компенсацii

,аре, слрованич

або

