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Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Бориславської міської ради
від ___________ 2022 № ___




 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
„ПРИЗНАЧЕННЯ грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги „ПАКУНОК МАЛЮКА”
Ідентифікатор 01227
Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та / або центру надання адміністративних послуг)

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг
1
Центр надання адміністративних послуг (найменування, місце знаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту);
Відділ надання адміністративних послуг Бориславської міської ради
82300 Львівська область, м. Борислав, 
вул.Шевченка ,42 
Графік прийому громадян:
понеділок, середа, четвер – 800 - 1600
вівторок – 800 - 2000
п’ятниця – 8 00 - 1500
субота,неділя та святкові дні: вихідний 
Робота центру ведеться без обідньої перерви.
Телефон: (03248) 42025, 
електронна адреса: cnap.boryslav@gmail.com,
веб-сайт: e-services.loda.gov.ua

Віддалені місця для роботи адміністраторів відділу надання адміністративних послуг Бориславської міської ради:
с.Попелі,вул.Франка І.,16а ,82184
с.Ясениця-Сільна, вул.Степана Бродяка,1 ,82183
с.Уріж ,вул.Лесі Українки,1, 82124
понеділок-четвер:08:00-17:00
п’ятниця:08:00-16:00
субота,неділя та святкові дні: вихідний
2
Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місце знаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту);
Управління праці та соціального захисту населення                           82300, м.Борислав, вул.Грушевського ,3
Понеділок - четвер з 8:00-17:00
 обідня перерва з 12:00- 12:.45 
П’ятниця з 8:00- 16:00
обідня перерва з 12:00- 13:00
субота,неділя та святкові дні: вихідний
Тел. (03248)50394  /Е-mail: upsznbor@gmail.com, upsznbor.subs@gmail.com
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
3
Закони України
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
4
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020  № 744 „Деякі питання реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” 
Умови отримання адміністративної послуги
5
Підстава для отримання 
Народження живонародженої дитини;
не отримання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”.

6
Перелік необхідних документів
     Заява  формою згідно з додатком.
      копія свідоцтва про народження дитини;
Ó ðàç³ íàðîäæåííÿ äèòèíè çà êîðäîíîì òà â³äñóòíîñò³ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ, âèäàíîãî îðãàíîì äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó Óêðà¿íè, - êîï³þ ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè, âèäàíîãî êîìïåòåíòíèì îðãàíîì ³íîçåìíî¿ äåðæàâè òà ëåãàë³çîâàíîãî â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó, ÿêùî ³íøå íå ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì àáî ì³æíàðîäíèìè äîãîâîðàìè Óêðà¿íè, çãîäó íà îáîâ’ÿçêîâ³ñòü ÿêèõ íàäàíî Âåðõîâíîþ Ðàäîþ Óêðà¿íè, ðàçîì ç ïåðåêëàäîì íà óêðà¿íñüêó ìîâó. Â³ðí³ñòü ïåðåêëàäó àáî ñïðàâæí³ñòü ï³äïèñó ïåðåêëàäà÷à çàñâ³ä÷óºòüñÿ íîòàð³àëüíî;
ïîñâ³äêè íà ïîñò³éíå (òèì÷àñîâå) ïðîæèâàííÿ, àáî ïîñâ³ä÷åííÿ á³æåíöÿ, àáî äîâ³äêè ïðî çâåðíåííÿ çà çàõèñòîì â Óêðà¿í³ (äëÿ ³íîçåìöÿ òà îñîáè áåç ãðîìàäÿíñòâà), àáî ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè, ÿêà ïîòðåáóº äîäàòêîâîãî çàõèñòó;
äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº ðåºñòðàö³þ îñîáè ó Äåðæàâíîìó ðåºñòð³ ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â (êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â, êð³ì ô³çè÷íèõ îñ³á, ÿê³ ÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâëÿþòüñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëè ïðî öå â³äïîâ³äíîìó êîíòðîëþþ÷îìó îðãàíó ³ ìàþòü â³äì³òêó â ïàñïîðò³ ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè), àáî äàí³ ïðî ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â ç Äåðæàâíîãî ðåºñòðó ô³çè÷íèõ îñ³á - ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ÿê³ âíåñåíî äî ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè àáî ñâ³äîöòâà ïðî íàðîäæåííÿ;
ð³øåííÿ ðàéîííî¿, ðàéîííî¿ ó ìì. Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ì³ñüêî¿ ðàäè àáî ñóäó ïðî âñòàíîâëåííÿ îï³êè (ó ðàç³ çä³éñíåííÿ îï³êè íàä äèòèíîþ);
ð³øåííÿ ðàéîííî¿, ðàéîííî¿ ó ìì. Êèºâ³ òà Ñåâàñòîïîë³ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíàâ÷îãî îðãàíó ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî âëàøòóâàííÿ äèòèíè â ñ³ì’þ ïàòðîíàòíîãî âèõîâàòåëÿ àáî äî äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó, àáî ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿ (äëÿ ñ³ì’¿ ïàòðîíàòíîãî âèõîâàòåëÿ, ïðèéîìíî¿ ñ³ì’¿ àáî äèòÿ÷îãî áóäèíêó ñ³ìåéíîãî òèïó).
7
Ñïîñ³á ïîäàííÿ äîêóìåíò³â 
Çàÿâà òà äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ “ïàêóíêà ìàëþêà”, ïîäàþòüñÿ îòðèìóâà÷åì ñóá’ºêòó íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè â ïàïåðîâ³é ÷è åëåêòðîíí³é ôîðì³, àáî â ìåæàõ íàäàííÿ êîìïëåêñíî¿ ïîñëóãè „ºÌàëÿòêî” (ó ðàç³ òåõí³÷íî¿ ìîæëèâîñò³)
8
Ïëàòí³ñòü (áåçîïëàòí³ñòü) íàäàííÿ 
Àäì³í³ñòðàòèâíà ïîñëóãà íàäàºòüñÿ áåçîïëàòíî

9
Ñòðîê íàäàííÿ 
Ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ ðàéîííî¿, ðàéîííî¿ ó ì. Êèºâ³ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿, âèêîíàâ÷èé îðãàí ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿, ì³ñüêî¿, ðàéîííî¿ ó ì³ñò³ (ó ðàç³ ¿¿ óòâîðåííÿ) ðàäè (äàë³ – ì³ñöåâèé ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ) ðîçãëÿäàº ïîäàí³ äîêóìåíòè, ïåðåäáà÷åí³;
ðîçãëÿäàº îòðèìàí³ â³äîìîñò³, ùî ôîðìóþòüñÿ çà äîïîìîãîþ ïðîãðàìíèõ çàñîá³â ªäèíîãî äåðæàâíîãî âåá-ïîðòàëó åëåêòðîííèõ ïîñëóã, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ÷è â³äìîâó ó ïðèçíà÷åíí³ ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿;
ïåðåâ³ðÿº îòðèìàííÿ îäíîðàçîâî¿ íàòóðàëüíî¿ äîïîìîãè “ïàêóíîê ìàëþêà” çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ àáî ì³ñöåì ïåðåáóâàííÿ îòðèìóâà÷à çã³äíî ç Ïîðÿäêîì íàäàííÿ ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè îäíîðàçîâî¿ íàòóðàëüíî¿ äîïîìîãè “ïàêóíîê ìàëþêà”, çàòâåðäæåíèì ïîñòàíîâîþ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 25 ëèñòîïàäà 2020 ð. ¹ 1180 (Îô³ö³éíèé â³ñíèê Óêðà¿íè, 2020 ð., ¹ 99, ñò. 3208), - â ðåäàêö³¿ ïîñòàíîâè Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 23 ãðóäíÿ 2021 ð. ¹ 1390, ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ òèì îòðèìóâà÷àì, ÿê³ îòðèìàëè “ïàêóíîê ìàëþêà”;
ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ àáî ïðî â³äìîâó ó ¿¿ ïðèçíà÷åíí³ ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîáî÷èõ äí³â ç äàòè íàäõîäæåííÿ äîêóìåíò³â àáî â³äîìîñòåé.
10
Ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó íàäàíí³ 
Отримувачу може бути відмовлено у призначенні грошової компенсації “пакунка малюка” в разі подання не у повному обсязі документів або відомостей.

11
Ðåçóëüòàò íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ / â³äìîâà â ïðèçíà÷åíí³ ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ 
Ïåðåðàõóâàííÿ êîøò³â ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ çä³éñíþºòüñÿ øëÿõîì çàðàõóâàííÿ íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê óïîâíîâàæåíîãî áàíêó äëÿ ïîäàëüøîãî ¿õ ïåðåðàõóâàííÿ íà ñïåö³àëüíèé ðàõóíîê îòðèìóâà÷à
12
Ñïîñîáè îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ (ðåçóëüòàòó)
²íôîðìóâàííÿ îòðèìóâà÷³â ïðî ïðèéíÿòå ð³øåííÿ çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿ (ñìñ-ïîâ³äîìëåííÿ, åëåêòðîííî¿ ïîøòè, ³íøèõ çàñîá³â çâ’ÿçêó). Ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë ç ïèòàíü ñîö³àëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ àáî öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã (ó ðàç³ ïîäàííÿ çàÿâè ÷åðåç öåíòð íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã) íå ï³çí³øå í³æ ïðîòÿãîì íàñòóïíîãî ðîáî÷îãî äíÿ ç äíÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ âèäàº àáî íàäñèëàº çàñîáàìè ïîøòîâîãî çâ’ÿçêó (çà ðàõóíîê îòðèìóâà÷à) ÷è çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííèõ çàñîá³â êîìóí³êàö³¿ (åëåêòðîííî¿ ïîøòè, ³íøèõ çàñîá³â çâ’ÿçêó) çà âèáîðîì çàÿâíèêà ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ ãðîøîâî¿  êîìïåíñàö³¿ aáo ïðî â³äìîâó ó ¿¿ ïðèçíà÷åíí³  (³ç çàçíà÷åííÿì ïðè÷èíè â³äìîâè òà ïîðÿäêó îñêàðæåííÿ òàêîãî ð³øåííÿ) ó ïèñüìîâ³é ôîðì³.





































ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
„ПРИЗНАЧЕННЯ грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги „ПАКУНОК МАЛЮКА”
Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та / або центру надання адміністративних послуг)


№ п/п

Етапи послуги
Відповідальна посадова
особа і підрозділ
Дія
Термін виконання
1.



Прийом та перевірка  повноти пакету документів, реєстрація заяви
адміністратор відділу надання адміністративних послуг,
 спеціалісти І кат., головний спеціаліст відділу прийняття заяв та документів УПСЗН
В
Протягом 1 дня
2.
Формування справи, занесення до реєстру
Головний спеціаліст відділу прийняття заяв та документів
В
Протягом 1 дня
3.
Прийняття рішення про призначення (відмову )
Спеціалісти І кат.,головні  спеціалісти відділу опрацювання заяв
В


Протягом 10 днів
4.
Передача опрацьованих справ на перевірку та погодження
Головний спеціаліст відділу опрацювання заяв
В
Протягом 1 дня
5.
Затвердження опрацьованих справ
Начальник відділу опрацювання заяв
З
Протягом 1 дня
6.
Формування виплатних документів, виплата коштів
Спеціаліст І кат., 
головний спеціаліст відділу, начальник відділу з виплати усіх видів соціальних допомог 


В
Протягом
1 дня
7.
Способи отримання відповіді (результату)



адміністратор відділу надання адміністративних послуг,
спеціаліст І кат.-інформатор відділу прийняття заяв та документів УПСЗН
В
Протягом
        3 дня
Загальна кількість днів надання послуг
10
Загальна кількість днів (передбачена законодавством)
10


Умовні позначення: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.



