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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ІК 04-19 (00157) 

адміністративної послуги 

«Призначення щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка здійснює 

догляд за особою з інвалідністю І групи або за особою, яка досягла 80-річного віку» 

 

Управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації 

суб’єкт надання адміністративної послуги 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання 

адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади 

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                                                          
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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 

Обідня перерва: 13.00 – 14.00 

Субота, неділя – вихідні дні. 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5. Законодавчо - 

нормативна основа 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.96 №832 

«Про підвищення розмірів державної допомоги окремим 

категоріям громадян». 

 Перелік необхідних 

документів 

1. Заява, форма якої затверджена наказом Міністерства 

соціальної політики України  від 21.04.2015 №441. 

2. Паспорт громадянина України заявника та особи, за якою 

здійснюється догляд (оригінал та копія). 

3. Трудова книжка заявника (оригінал та копія), а у разі її 

відсутності – заява із зазначенням причини відсутності..  

4. Довідка про відсутність доходів у заявника видана 

державною податковою службою. 

5. Довідка про перебування на обліку органах Пенсійного 

фонду України або органах праці та соціального захисту 

населення – для особи, за якою здійснюється догляд 

6. Спосіб подання 

документів та їх 

обробка 

Для отримання послуги отримувачі або їх законні 

представники звертаються до уповноважених органів за 

місцем проживання (до уповноважених ТГ).  

7 Платність 

(безоплатність) надання  

Безоплатно 

 

8. Термін виконання 10 днів  

 

9. 

Перелік підстав для 

відмови у наданні 

послуги 

1.Допомога не виплачується у разі смерті особи; 

2. У разі припинення інвалідності. 

3. Якщо дохід особи перевищує два прожиткових мінімуми 

для осіб, які втратили працездатність. 
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4. Подання документів не в повному обсязі. 

 

10. 

Результат надання 

соціальної послуги 

1. Виплата допомоги. 

2. Письмова відмова у наданні послуги  

11. Способи отримання 

відповіді (результату) 

1. Зарахування коштів на  особовий рахунок в установі 

банку. 

2. Поштою, або електронним листом за клопотанням суб’єкта 

звернення - в разі відмови в наданні послуги  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


