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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від   07.07.2020 №327  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 07-30
адміністративної послуги

реєстрація ТА внесення відомостей та змін ПРО ПІЛЬГОВИКІВ до єдиного державного автоматизованого реєстру отримувачів пільг (ЄДАРП)

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
Закони України  «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (із змінами), «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про Службу безпеки України», «Про прокуратуру», «Про  статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про відновлення прав осіб, депортованих за соціальною ознакою»,  « Про соціальний захист дітей війни», «Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» , «Про охорону дитинства»
5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року  №117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають  право на пільги» ( із змінами), від  04 червня 2015 року № 389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї»
Умови отримання адміністративної послуги
6
Підстава для отримання 
Звернення громадян пільгових категорій 

7
Перелік необхідних документів
	документ, що посвідчує особу

ідентифікаційний код
документ, що підтверджує право на пільги
інформація про характеристику житла та послуги, щодо отримання яких особа має право на пільги
	довідка про доходи у разі, якщо пільга надається з урахуванням      середньомісячного сукупного доходу, за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення 
8
Спосіб подання документів 
Особисте звернення за зареєстрованим місцем проживання (або за фактичним місцем проживання за рішенням комісії), документи подаються в відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення (каб. 10) 
9
Платність (безоплатність) надання 
Адміністративна послуга надається безоплатно

10
Строк надання 
протягом 1-го робочого дня
11
Перелік підстав для відмови у наданні 
Реєстрація, внесення відомостей та змін  не здійснюється у разі, якщо особа не належить до пільгових категорій та не перебуває на обліку в ЄДАРП 
12
Результат надання адміністративної послуги
Реєстрація, внесення відомостей та змін до ЄДАРП для надання пільг
13
Способи отримання відповіді (результату)
Особисто звернення в управління соціального захисту населення 




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


