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                                                                                                 Додаток №141
до наказу директора департаменту
соціальної політики міської ради     від  08.04.2021р. № 25-О
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
«Видача договорів для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю» 
Департамент соціальної політики 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  основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".
5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова КМУ від 19 березня №309 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю»
Умови отримання адміністративної послуги
6
Підстава для отримання 
Одержувачем адміністративної послуги  є діти з інвалідністю, які потребують реабілітаційних послуг.
7
Перелік необхідних документів
Паспорт громадянина України та/або свідоцтво про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини.

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 
Після укладання договору при умові погодження з реабілітаційною установою 
11
Результат надання адміністративної послуги
-  укладає договір про здійснення для дитини реабілітаційних заходів (далі - договір) у трьох примірниках (один - для місцевого органу, другий - для реабілітаційної установи, третій - для одного з батьків дитини чи її законного представника), в якому зазначаються строки здійснення реабілітаційних заходів у реабілітаційній установі, їх вартість тощо.
-усі примірники договору, підписані уповноваженою особою місцевого органу скріплені печаткою  та одним із батьків дитини або її законним представником передаються реабілітаційній установі.


 
12
Способи отримання відповіді (результату)
Особисто 


Перший заступник
директора департаменту                                                 Наталія Паламарчук


