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Додаток № 127
до наказу директора департаменту соціальної політики  міської ради 
                                                                                            від  08.04.2021р. № 25-О

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
„Призначення матеріальної допомоги для забезпечення потреб дітей прийомним батькам при влаштуванні дітей-сиріт і дітей позбавленого батьківського піклування до прийомної сім’ї»
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
Закони України
Закон України «Про Державний бюджет України»
6
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р № 81 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом ”гроші ходять за дитиною”» із змінами та доповненнями.
7
Акти центральних органів виконавчої влади
Комплексна програма «Основні напрямки соціальної політики Вінницької міської територіальної громади на 2015-2021 роки» зі змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 21.03.2019р. №755.
Умови отримання адміністративної послуги
8
Підстава для отримання 
Створення прийомної сім’ї.
9
Перелік необхідних документів
Заява одного з батьків на ім’я міського голови;
копія свідоцтв про народження дітей (з пред’явленням оригіналу);
довідка про відкриття соціального рахунку в банківській установі
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.

13
Результат надання адміністративної послуги
Призначення державної допомоги / відмова в призначенні державної допомоги
14
Способи отримання відповіді (результату)
Допомогу можна отримати через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.




Перший заступник
директора департаменту                                                 Наталія Паламарчук

