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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від  07.07.2020 № 327 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 07-03 
адміністративної послуги 
„ВИДАЧА ПОСВІДЧЕННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ державної соціальної допомоги ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ ТА ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ”

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради

Інформація про суб’єкт та центр надання адміністративної послуги 
1
Місцезнаходження 
м. Обухів, вул. Каштанова,13 
2
Інформація щодо режиму роботи 
Центр надання адміністративних послуг
Режим роботи: понеділок, середа, четвер з 8.00 до 16.00; вівторок з 8.00 до 20.00; п’ятниця – з 8.00 до 15.45. 
Без перерви на обід. Субота, неділя-вихідний. 
Управління соціального захисту населення
Режим роботи: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00;
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45 Субота, неділя-вихідний.
3
Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
тел. (04572) 6-42-07, 6-40-30
E-mail: admin@obcity.gov.ua;  szn@obcity.gov.ua;
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Закони України
Закон України  «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю»
5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова КМУ від 02.04.2005 р. №261 «Про затвердження Порядку  призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд»
6
Акти центральних органів виконавчої влади
п. 6.6 Порядку надання державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, затвердженого наказом Міністерства  праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України від 30.04.2002 № 226/293/169;
Порядок обліку, зберігання, оформлення та  видачі посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”, затверджений наказом Міністерства  праці та соціальної політики України від 16.11.2007 № 612
Умови отримання адміністративної послуги
7
Підстава для отримання 
Встановлення інвалідності
8
Перелік необхідних документів
- паспорт;
- фотографія 3х4
9
Спосіб подання документів 
Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються законним представником дитини, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною
10
Платність (безоплатність) надання 
Адміністративна послуга надається безоплатно

11
Строк надання 
В день звернення
12
Перелік підстав для відмови у наданні 
Подання документів не в повному обсязі;

13
Результат надання адміністративної послуги
видача посвідчення
14
Способи отримання відповіді (результату)
Посвідчення видається особисто одержувачу   державної соціальної допомоги або законному   представнику (опікуну) дитини-інваліда та інваліда з дитинства, визнаного недієздатним, або іншій особі, яка представляє інтереси одержувача, на підставі нотаріально засвідченої довіреності при пред'явленні паспорта та відповідних документів, що підтверджують  особу, під підпис у журналі обліку посвідчень


Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому                                         В.І.Рогоза

