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Додаток № 21
до наказу директора департаменту
соціальної політики міської ради
від  08.04.2021р. № 25-О


ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
„ Порядку надання муніципальних пільг по сплаті внесків до цільового фонду «Соціально-економічний розвиток Вінницької міської  територіальної громади”
Департамент соціальної політики
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг / виконавчого органу ради територіальної громади)

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання адміністративних послуг / виконавчий орган ради територіальної громади
1
Найменування суб'єкта надання адміністративної послуги
Департамент соціальної політики Вінницької міської ради
2
Місцезнаходження 
21100, м. Вінниця, вул. Соборна,50
3
Інформація щодо режиму роботи 
Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс»:
 пр. Космонавтів,30; вул. Замостянська, 7 
Понеділок-четвер з 08.00 до 16.00 год. 
П’ятниця з 08.00 до 15.00 год.
с. Десна  вівторок, четвер з 9.00 до 14.00
с. Писарівка, Щітки  понеділок, середа з 9.00 до 14.00
с. Малі Крушлинці  понеділок, середа з 9.00 до 14.00
с. Стадниця  вівторок, четвер з 9.00 до 14.00
с. Вінницькі Хутори  вівторок, четвер з 9.00 до 14.00
с. Великі Крушлинці  п’ятниця з 10.00 до 15.00
с. Гавришівка п’ятниця з 9.00 до 14.00.
4
Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
Web-сайт: HYPERLINK "http://www.vmr.gov.ua" http://www.vmr.gov.ua
Email: gupszn@vmr.gov.ua
Телефони ЦАП «Прозорий офіс»: 
- пр. Космонавтів,30            -  50-91-33
- вул. Замостянська,7          -  50-86-77
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
5
Рішенням Вінницької міської ради від 11.03.2021року № 622
Про затвердження Порядку надання муніципальних пільг посплаті внесків до цільового фонду «Соціально-економічний розвиток Вінницької міської територіальної громади» при укладенні Договору про порядок використання встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів) та Додаткових угод до договору про порядок використання встановлених тимчасових конструкцій для господарських потреб (гаражів) особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій, особам, яким призначено житлову субсидію та особам, які опинилися в складних життєвих обставинах
Умови отримання адміністративної послуги
6
Підстава для отримання 
Надається особам з інвалідністю внаслідок війни, учасникам бойових дій,
особам, яким призначено житлову субсидію та особам, які опинилися в складних
життєвих обставинах, які є жителями Вінницької міської територіальної громади (надалі – жителі громади).
7
Перелік необхідних документів
1.1. Заяву на ім’я міського голови встановленої форми 
1.2. Декларацію про доходи і майно встановленої форми 
1.3. Копію паспорта (сторінки 1 і 2, а також сторінка з відміткою про реєстрацію місця проживання).
1.4. Довідки про доходи працездатних осіб, які зареєстровані і проживають разом із заявником, за останні шість місяців, що передують місяцю звернення.
1.5. Довідки про розмір пенсії осіб, які зареєстровані і проживають разом із заявником, і які отримують пенсію в управлінні військових пенсій Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області, за останні шість місяців, що передують місяцю звернення.
1.6. Документи, що підтверджують складні життєві обставини, в яких опинився заявник (заявниця).
8
Спосіб подання документів 
Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються уповноваженим представником сім’ї та може також оформити пільгу для члена сім’ї
9
Платність (безоплатність) надання 
Адміністративна послуга надається безоплатно

10
Строк надання 
Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами.
Пільга оформляється рішенням про призначення (відмову в призначенні), яке зберігається в особовій справі отримувача та надається  на термін призначення пільги
11
Перелік підстав для відмови у наданні 
В разі, якщо повний комплект документів, передбачений пунктом 13 даного Порядку надіслано поштою, Департамент соціальної політики Вінницької міської ради в межах терміну визначеного для розгляду звернення, надсилає заявнику запрошення на особистий прийом до посадової особи, визначеної у п. 10 даного Порядку, в якому інформує заявника, про те, що в разі нез’явлення на такий прийом, йому може бути відмовлено в наданні муніципальної пільги.
12
Результат надання адміністративної послуги
Призначення пільги / відмова у призначенні пільги
13
Способи отримання відповіді (результату)
Комісія з питань призначення та надання населенню житлових субсидій, соціальних допомог, пільг та розгляду інших соціальних питань про прийняте рішення повідомляє заявника та міське комунальне підприємство «Архітектурнобудівельний сервіс» за формою згідно з Додатком 5 до даного Порядку



Перший заступник 
директора департаменту                                                 Наталія Паламарчук


