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                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 07.07.2020 № 327 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 07-48
адміністративної послуги
«МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, ЗВІЛЬНЕНИМ З ВІЙСЬКОВОЇ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ»

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
-
5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів №185  від 8 квітня 2015р. «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби»
Умови отримання адміністративної послуги
6
Підстава для отримання 
Право на отримання матеріальної допомоги мають громадяни України, які звільнилися з військової строкової служби  
7
Перелік необхідних документів
1.Для отримання допомоги необхідно такі документи:
- паспорт;
- заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку;
- копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи;
- довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату.
8
Спосіб подання документів 
За місцем реєстрації документи подаються особисто
9
Платність (безоплатність) надання 
Адміністративна послуга надається безоплатно

10
Строк надання 
Виплата матеріальної допомоги  здійснюється  протягом місяця з дня взяття відповідної особи на військовий облік
11
Перелік підстав для відмови у наданні 
Послуга не надається у разі подання пакету документів не в повному обсязі
12
Результат надання адміністративної послуги
Виплата матеріальної допомоги
13
Способи отримання відповіді (результату)
Не потребує додаткового повідомлення



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


