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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Гребінківської  селищної ради 
  __ ______ 2021 року № _______



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
Надання одноразової матеріальної допомоги соціально-незахищеним верствам населення
Центр надання адміністративних послуг Гребінківської селищної ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг / виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади)

Центр надання адміністративних послуг Гребінківської селищної ради
1
Місцезнаходження 
08662, Україна, Київська обл., Білоцерківський район, смт Гребінки, вул. Київська, 91/2
2
Інформація щодо режиму роботи 
Графік роботи
Графік прийому суб’єктів звернень

понеділок
вівторок
середа
четвер
п’ятниця
08.00 - 17.00
11.00 - 20.00
08.00 - 17.00
08.00 - 17.00
08.00 - 15.45
понеділок
вівторок
середа
четвер
п’ятниця
09.00 - 16.00
13.00 - 20.00
09.00 - 16.00
09.00 - 16.00
08.45 - 15.45

субота, неділя – вихідні дні


3
Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 










тел. (04571) 7-21-39


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Закони України
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
Бюджетний кодекс України.
5
Акти органів місцевого самоврядування
Гребінківська селищна комплексна програма «Турбота» на 2021-2025 роки
Умови отримання адміністративної послуги
6
Підстава для отримання 
Звернення зацікавленої особи;
Повторне звернення із заявою щодо надання одноразової матеріальної допомоги можливе не раніше, ніж через 1 рік після одержання допомоги.
7
Перелік необхідних документів
-   заява;
- копія паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
- будь-який офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання;
- відомості про особовий рахунок, відкритий в уповноважених банківських установах на ім’я заявника;
-  довідка про доходи кожного члена сім’ї заявника;
- акт обстеження матеріально-побутових умов заявника;
У разі, коли до заяви не додані всі необхідні документи, або надані документи оформлені не належним чином, вони повинні бути подані додатково не пізніше ніж у місячний термін із дня подання заяви. 
8
Спосіб подання документів 
Документи подаються особисто, поштою або через уповноваженого представника
9
Платність (безоплатність) надання 
Адміністративна послуга надається безоплатно

10
Строк надання 
Після надходження фінансування 
11
Перелік підстав для відмови у наданні 
Надано неповний пакет документів
Місце зареєстрованого місця проживання не є Гребінківська селищна територіальна громада
12
Результат надання адміністративної послуги
Отримання грошової допомоги
13
Способи отримання відповіді (результату)
Відділ соціального захисту та соціального забезпечення  населення Гребінківської селищної ради  інформує особу про призначення (непризначення) матеріальної допомоги




