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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення 

« Видача довідки про отримання (неотримання) допомоги»

Правобережне управління соціального захисту населення
 Дніпровської міської ради 


Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг
1
Місцезнаходження 
49068, м. Дніпро, вул. Трудова, 1А   (Новокодацький р-н)
49008, м. Дніпро, вул. Уральська, 5 (Чечелівський р-н)
2
Інформація щодо режиму роботи 
Понеділок           08.00-17.00 
Вівторок            08.00-17.00
Середа               08.00-17.00
Четвер              08.00-17.00
П’ятниця          08.00-15.45
Перерва            12.00-12.45
3
Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
Тел.063 343 48 04 (Новокодацький район)
Тел. 063 343 47 27 (Чечелівський район)
e-mail: right.uszn@dmr.dp.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Акти центральних органів виконавчої влади
Закон України «Про адміністративні послуги», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 19 вересня 2006 року № 345 «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 жовтня 2006 року за № 1098/12972 (зі змінами)
Умови отримання адміністративної послуги
5
Підстава для отримання 
Письмове або усне звернення
6
Перелік необхідних документів
Паспорт або інший документ, який підтверджує особу та місце її проживання (реєстрації)
7
Спосіб подання документів 
Письмова заява або усна вимога
8
Платність (безоплатність) надання 
Послуга надається безоплатно

9
Строк надання 
3 дні
10
Перелік підстав для відмови у наданні 
У разі ненадання паспорта або іншого документа, який посвідчує особу
11
Результат надання адміністративної послуги
Довідка про отримання (неотримання)  допомоги
12
Способи отримання відповіді (результату)
Довідка про отримання (неотримання) допомоги видається особисто заявнику.
Видача довідки стосовно отримання іншою особою соціальної допомоги здійснюється лише у випадках, передбачених відповідними нормативно-правовими актами (на вимогу правоохоронних органів, органів опіки тощо).
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення

« Видача довідки про отримання (неотримання) 
 допомоги »

Правобережне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради

№ п/п
Етапи послуги
Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ
Дія

Термін виконання (днів)
1.
Внесення даних в заявку для підготовки довідки  
Спеціаліст відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
У день звернення
2.
Оформлення довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги, її реєстрація в журналі видачі довідок
Спеціаліст відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій 
В



Протягом
1 дня
3.
Перевірка оформленої довідки 
Начальник відділу прийому з питання призначення усіх видів соціальної допомоги та  компенсацій
В
Протягом 
1 дня
4.
Затвердження підписом довідки
Начальник управління або заступник начальника управління
З
Протягом 
1 дня
5.
Видача або відмова у видачі довідки про отримання (неотримання) соціальної допомоги
Спеціаліст відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В


                  
Протягом
1 дня
Загальна кількість днів надання послуги
1 день
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством)-
1 день
Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує

