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                                                                         Додаток №  113
до наказу директора департаменту соціальної політики  міської ради
від  08.04.2021р. № 25-О
      
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
«Видача направлень на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання учасникам антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі  і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалим учасникам Революції Гідності»
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 об’єднаної територіальної громади
1
Місцезнаходження 
21100, м. Вінниця, вул. Соборна,50
2
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.
3
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
4
Закони України
Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»
5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова КМУ від 21.06.2017 р.№432 «Про затвердження Порядку організації соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції Гідності»
Умови отримання адміністративної послуги
6
Підстава для отримання 
учасник антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі  і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалі учасники Революції Гідності
7
Перелік необхідних документів
- заяву за формою
До заяви додаються:
	копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з інвалідністю внаслідок війни);

копія посвідчення учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, або постраждалого учасника Революції Гідності, засвідчена підписом особи;
	для учасника антитерористичної операції - копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з перебуванням безпосередньо в районах проведення антитерористичної операції у період її проведення, що засвідчується підписом учасника антитерористичної операції;
	для особи, яка здійснювала заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, - копія документа, що підтверджує участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, що засвідчується підписом.

8
Спосіб подання документів 
Заява та документи, подаються  особою або законним представником зазначеної категорії громадян 
9
Платність (безоплатність) надання 
Адміністративна послуга надається безоплатно

10
Строк надання 
Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово в порядку черговості.
11
Результат надання адміністративної послуги
Реєструє заяву особи у журналі, що ведеться за формою Видає особі направлення до Вінницького міського центру зайнятості  на професійну орієнтацію щодо вибору напряму професійного навчання.
12
Способи отримання відповіді (результату)
Особисто 

Перший заступник
директора департаменту                                                 Наталія Паламарчук

