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ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальник управління соціального захисту населення Вітовської районної державної адміністрації
________________Н.ПРУТКЕВИЧ
«_____»_____________2019 року


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
„ Оплата послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя”
Управління соціального захисту населення Вітовської районної державної адміністрації
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг / виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади)

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги  
1
Місцезнаходження
вул. Янтарна, 61, м. Миколаїв, 54050
2
Інформація щодо режиму роботи
понеділок – четвер з 8:00 до 17:00
п’ятниця - з 8:00 до 16:00
обідня перерва – з 12:00 до 12:45
3
Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт
телефон - (0512) 64 47 56
e-mail – utszn_jovtn@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Акти Кабінету Міністрів України
 Постанова Кабінет Міністрів України від 16 березня 2017 р. № 148 „Про затвердження Порядку оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя”.
6
Акти центральних органів виконавчої влади
    Наказ Міністерства соціальної політики України                   від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920
Умови отримання адміністративної послуги
7
Підстава для отримання
   Факт набуття сім’єю статусу багатодітної сім’ї
8
Перелік необхідних документів
	заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа,  що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус);
	заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку або поштового відділення;
	копію договору про надання послуг з патронату над дитиною;
	копію договору про патронат над дитиною або наказу служби у справах дітей у разі невідкладного влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя;
	рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя;
	копію акта про факт передачі дитини;
	копію свідоцтва про народження дитини (у разі наявності);
	довідку з місця навчання про розмір стипендії влаштованої в сім’ю патронатного вихователя дитини;
	копію виписки з акта огляду медико-соціальної експертної комісії або медичного висновку лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу про дитину з інвалідністю, виданої в установленому порядку МОЗ.

9
Спосіб подання документів
   Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються патронатним вихователем  
10
Платність (безоплатність) надання
  Адміністративна послуга надається безоплатно

11
Строк надання
   Не пізніше 7 робочих днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.
Допомога оформляється рішенням про призначення (відмову в призначенні) соціальної допомоги, яке зберігається в особовій справі отримувача соціальної допомоги та надається  на термін призначення допомоги
12
Перелік підстав для відмови у наданні
   Подання документів до заяви не в повному обсязі;
виявлення в поданих документах недостовірної інформації;

13
Результат надання адміністративної послуги
   Призначення / відмова в призначенні 
14
Способи отримання відповіді (результату)
Допомогу можна отримати через уповноважені банки, визначені в установленому порядку або поштове відділення..
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та повідомлень


