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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ІК 04-09 (00154)
адміністративної послуги
«Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх
невідоме»
Управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації
суб’єкт надання адміністративної послуги
Інформація про центр надання адміністративної послуги
Найменування центру надання
адміністративних послуг, в якому
здійснюється обслуговування суб’єкта
звернення

Центр надання адміністративних послуг
Боратинської сільської ради

1

Місцезнаходження центру надання
адміністративних послуг
Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт
центру надання адміністративних
послуг

Волинська обл., Луцький район,с. Боратин, вул.
Центральна, 15
Телефон: 0673127747
Е-mail:boratyn.cnap@gmail.com
веб-сайт: https://www.boratyn.ukraina.org.ua

2

Інформація щодо режиму роботи
центру надання адміністративних
послуг

Графік прийому:
Понеділок- четвер: 08.00 – 17.15
П’ятниця: 08.00 – 16.00
Технічна перерва: 13.00 – 14.00
Субота, неділя – вихідні дні.

3

Інформація про територіальний
підрозділ та віддалені робочі місця
ЦНАП (місце подання документів та
отримання результату послуги)

Волинська обл., Луцький район,
ТП с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63а
Телефон: (0673268595
Е-mail: girkapolonka@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Баїв, вул. Перемоги, 37
Телефон: (0332) 708 300
Е-mail: baivska@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Баківці, вул. Червоного Хреста, 12а,
Телефон: (0332) 795 232
Е-mail: bakivtsi@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Коршів, вул. Лесі Українки,82
Телефон: (0332) 793134
Е-mail: korshuw@gmail.com

Волинська обл., Луцький район,
с. Лаврів, вул. Шкільна,1
Телефон: (0332) 797571
Е-mail: lawruw@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Промінь, вул. Миру, 11
Телефон: (0332) 792 888
Е-mail: promyn@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Радомишль, вул. Центральна, 47
Телефон: (0332) 787537
Е-mail: radomyshel@gmail.com
Волинська обл., Луцький район,
с. Ратнів, вул. Перемоги,9
Телефон: (0332) 797570
Е-mail: ratniw@gmail.com
4

Інформація щодо режиму роботи
віддалених робочих місць надання
адміністративних послуг

Графік прийому:
Понеділок - четвер: 08.00 – 17.15
П’ятниця: 08.00 – 16.00
Технічна перерва: 13.00 – 14.00
Субота,неділя – вихідні дні.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
5 Закони України

Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ
(зі змінами)

6 Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від
22.02.2006 № 189 „Про затвердження Порядку
призначення і виплати, тимчасової державної
допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину
або місце проживання їх невідоме”

7 Акти
центральних
виконавчої влади

органів 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; наказ Міністерства праці та соціальної
політики України від 22.07.2003 № 204 „Про
затвердження форми Декларації про доходи та
майновий стан осіб, які звернулися за призначенням
всіх видів соціальної допомоги, та довідки про
склад сім’ї або зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб”, зареєстрований у
Міністерстві юстиції України 13.08.2003 за №
709/8030; Методика обчислення сукупного доходу
сім’ї для всіх видів соціальної допомоги,
затверджена наказом Міністерства праці та
соціальної політики
України,
Міністерства
економіки та з питань європейської інтеграції
України,
Міністерства
фінансів
України,
Державного
комітету
статистики
України,
Державного комітету молодіжної політики, спорту і

туризму від 15.11.2001 № 486/202/524/455/3370,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
07.02.2002 за № 112/6400
Умови отримання адміністративної послуги
8 Підстава для отримання

Батьки дітей ухиляються від сплати аліментів, не
мають можливості утримувати дитину або місце
проживання (перебування) їх невідоме

9 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
або іншого документа, що посвідчує особу);
копія свідоцтва про народження дитини (з
пред’явленням оригіналу);
декларація про доходи та майновий стан осіб, що
звернулися за призначенням усіх видів соціальної
допомоги (заповнюється на підставі довідок про
доходи кожного члена сім’ї).
Залежно від підстав, на яких призначається
тимчасова допомога, додатково подаються:
рішення суду (виконавчий лист) про стягнення з
одного з батьків аліментів на дитину; довідка
державної виконавчої служби, що підтверджує факт
несплати аліментів одним з батьків протягом шести
місяців, що передують місяцю звернення;
довідка відповідної установи про здійснення
стосовно одного з батьків кримінального
провадження або про його перебування на
примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі,
визнання його в установленому порядку
недієздатним, а також перебування на строковій
військовій службі;
повідомлення органу внутрішніх справ про те, що
місце проживання (перебування) одного з батьків
дитини не встановлено

10 Спосіб подання документів

Заява та документи, необхідні для призначення
допомоги, подаються особою, яка претендує на
призначення допомоги самостійно

11 Платність (безоплатність) надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

12 Строк надання

Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма
необхідними документами.
Допомога оформляється рішенням про призначення
(відмову в призначенні) допомоги, яке зберігається
в особовій справі отримувача соціальної допомоги
та надається на термін призначення допомоги

13 Перелік
наданні

підстав

для

відмови

у Середньомісячний сукупний дохід сім’ї в
розрахунку на одну особу за попередні шість

місяців перевищує 50 відсотків прожиткового
мінімуму для дитини відповідного віку;
подання документів до заяви не в повному обсязі;
виявлення в поданих документах недостовірної
інформації;
заява подана особою, яка не має права на
призначення державної соціальної допомоги
14 Результат надання адміністративної Призначення тимчасової державної допомоги /
послуги
відмова у призначенні тимчасової державної
допомоги
15 Способи
отримання
(результату)

16 Примітка

відповіді Допомогу можна отримати через поштове
відділення зв’язку або через уповноважені банки,
визначені в установленому порядку.
Повідомлення про призначення допомоги (відмову
у призначенні) видається (надсилається поштою)
одержувачу, про що робиться відповідний запис у
журналі видачі довідок та повідомлень
Копії документів завіряються печаткою та підписом
адміністратора ЦНАП

