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					  ЗАТВЕРДЖЕНО
	                                                              		Наказ в.о. начальника управліннясоціального захисту населення  Вараської райдержадміністрації        
                                                                                                 від 20.01.2022 № 2



ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
„ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
„ПАКУНОК МАЛЮКА”

Управління  соціального захисту населення Вараської  районної державної адміністрації 
(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
Місцезнаходження 
Управління соціального захисту населення (УСЗН) 
вул. Соборна,23, смт Володимирець, Вараський рн., Рівненської області
«Центр надання адміністративних послуг»
Зарічненської селищної ради
вул.Центральна, 11, смт Зарічне, 34000
Відділ соціального захисту населення Управління соціально-культурного розвитку Володимирецької селищної ради
вул. Соборна,  23, 2-й поверх, смт Володимирець, 34300
ВРМ: с. Берестівка, вул. Центральна, 68, 34361
ВРМ: с. Біле, вул. Центральна, 25, 34310
ВРМ: с. Великі Телковичі, вул. Поштова, 6, 34312
ВРМ: с. Воронки, вул. Поліська, 7,34330
ВРМ: с. Довговоля, вул. Першотравнева, 23а, 34360
ВРМ: с. Жовкині, вул. Соборна, 23, 34363
ВРМ: с. Красносілля, вул. Центральна, 26, 34332
ВРМ: с. Любахи, вул. Поліська, 24, 34362
ВРМ: с. Половлі, вул. Лесі Українки, 29а, 34351
ВРМ: с. Степангород, вул. Тараса Шевченка, 50, 34314
ВРМ: с. Хиночі, вул. Центральна, 20, 34313
Відділ соціального захисту населення Рафалівської селищної ради
вул.І.Травня, 12, смт Рафалівка, 34371
 
Відділ соціального захисту населення Полицької сільської ради 
Б.Хмельницького, 23, с.Полиці, 34374
ВРМ: с.Балаховичі, вул. Ювілейна,8
ВРМ: с.Ромейки, вул. Колгоспна,2
Відділ соціального захисту населення Антонівської сільської ради
вул.Б.Хмельницького, 14, с.Антонівка, 34380
ВРМ: с.Великі Цепцевичі, вул. Л.Українки, 112 а, 34341.
Відділ соціального захисту населення Каноницької сільської ради
вул.Незалежності, 88, с.Каноничі, 34333
ВРМ: с.Дубівка, вул. Поліська, 1, 34335
ВРМ: с.Кідри, вул. Шкільна, 60, 34340
ВРМ: с.Новаки, вул. Ювілейна, 5, 34334
ВРМ: с.Озеро, вул. Перемоги, 35, 34331
Відділ соціального захисту населення населення Локницької сільської ради
вул.Центральна,55, с.Локниця, 34030
ВРМ: с.Гориничі, вул.Центральна,17
ВРМ: с.Дідівка, вул.Центральна,44
ВРМ: с.Дубничі, вул.Центральна,19
ВРМ: с.Задовже, вул.Центальна,34
ВРМ: с.Заозер’я, вул.Центральна,54
ВРМ: с.Кутин, вул.Центральна,42а
ВРМ: с.Кухче, вул.Центральна,1
ВРМ: с.Любинь, вул.Центральна,42а
ВРМ: с.Млин, вул.Петра Ходневича,46
ВРМ: с.Новосілля, вул.Центральна,1
ВРМ: с.Нобель, вул.Центральна,44
ВРМ: с.Прикладники, вул.Центральна,11
ВРМ: с.Радове, вул Анатолія Харковця,56
ВРМ: с.Храпин, вул.Центральна,55
ВРМ: с.Омит вул.Центральна,41
ВРМ: с.Ніговищі вул.Завальна,7
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Інформація щодо режиму роботи 
Управління соціального захисту населення Вараської районної державної адміністрації та ВРМ  смт Зарічне
працюють: 
Понеділок, вівторок, середа, четвер: 0800 – 1715 год.
п’ятниця: 0800 – 1600 год.
Обідня перерва: 1300 - 1400 
Субота, неділя – вихідні дні.
«Центр надання адміністративних послуг»
Зарічненської селищної ради, відділ соціального захисту населення та ВРМ працюють:
Понеділок, вівторок,  четвер: 09.00 – 18.00 год.
середа:09.00 – 20.00 год.
п’ятниця: 09.00 – 16.00 год.
Субота, неділя – вихідні дні.
Відділ соціального захисту населення Управління соціально-культурного розвитку Володимирецької селищної ради та ВРМ працюють:
Понеділок, вівторок, середа, четвер: 0800 – 1715 год.
п’ятниця: 0800 – 1600 год.
Обідня перерва: 1300 - 1400 
Субота, неділя – вихідні дні.
Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради та ВРМ працюють:
Понеділок, вівторок, середа, четвер: 0800 – 1715 год.
п’ятниця: 0800 – 1600 год.
Обідня перерва: 1300 - 1400 
Субота, неділя – вихідні дні.
Відділ соціального захисту населення  Рафалівської селищної ради та ВРМ працюють:
Понеділок, вівторок, середа, четвер: 0800 – 1715 год.
п’ятниця: 0800 – 1600 год.
Обідня перерва: 1300 - 1400 
Субота, неділя – вихідні дні.
Відділ соціального захисту населення Полицької сільської ради та ВРМ працюють:
Понеділок, вівторок, середа, четвер: 0800 – 1715 год.
п’ятниця: 0800 – 1600 год.
Обідня перерва: 1300 - 1400 
Відділ соціального захисту населення Антонівської сільської ради та ВРМ працюють:
Понеділок, вівторок, середа, четвер: 0800 – 1715 год.
п’ятниця: 0800 – 1600 год.
Обідня перерва: 1300 - 1400 
Відділ соціального захисту населення Каноницької сільської ради та ВРМ працюють:
Понеділок, вівторок, середа, четвер: 0800 – 1715 год.
п’ятниця: 0800 – 1600 год.
Обідня перерва: 1300 - 1400
Відділ соціального захисту населення населення Локницької сільської ради та ВРМ працюють:
Понеділок, вівторок, середа, четвер: 0900 – 1815 год.
п’ятниця: 0900 – 1700 год.
Обідня перерва: 1300 - 1400
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Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
Управління соціального захисту населення (УСЗН): телефон: (03634)  24241, смт Володимирець,
е-адреса: HYPERLINK "mailto:upszn@varashrda.gov.ua" upszn@varashrda.gov.ua,
ВРМ: телефон (0232) 30778, смт Зарічне,
е-адреса:soczar@meta.ua
«Центр надання адміністративних послуг»
Зарічненської селищної ради
телефон: (03632)3-05-23; +380979452610
е-адреса: zarichne_cnap@meta.ua
Відділ соціального захисту населення Управління соціально-культурного розвитку Володимирецької селищної ради 
телефон: 0987757286
е-адреса: sotszakhyst@volodselrada.gov.ua
ВРМ: с. Берестівка
телефон: 0680175497
е-адреса: berestivka@volodselrada.gov.ua
ВРМ: с. Біле
Телефон: 0960018330
е-адреса: bile@volodselrada.gov.ua
ВРМ: с. Великі Телковичі
телефон: 0680158306
е-адреса:  v.telkovychi@volodselrada.gov.ua
ВРМ: с. Воронки
телефон: 0989966521
е-адреса: voronky@volodselrada.gov.ua
ВРМ: с. Довговоля
Телефон: 0671132410
е-адреса: dovhovolia@volodselrada.gov.ua
ВРМ: с. Жовкині
телефон:  0967014875
е-адреса: zhovkyni@volodselrada.gov.ua
ВРМ: с. Красносілля
телефон:0680159255
е-адреса: krasnosillia@volodselrada.gov.ua 
ВРМ: с. Любахи
телефон: 0973303373
е-адреса: liubakhy@volodselrada.gov.ua 
ВРМ: с. Половлі
телефон:0967702294
е-адреса: polovli@volodselrada.gov.ua 
ВРМ: с. Степангород
телефон:0671874786
е-адреса: stepanhorod@volodselrada.gov.ua 
ВРМ: с. Хиночі
телефон: -
е-адреса: khynochi@volodselrada.gov.ua
Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Вараської міської ради
телефон:
е-адреса:
ВРМ: телефон:
е-адреса:
Відділ соціального захисту населення  Рафалівської селищної ради
телефон: (03634) 53160, смт Рафалівка
е-адреса: rafalivka@silrada.rv.ua
ВРМ: телефон:
Відділ соціального захисту населення Полицької сільської ради
телефон: +380972430764
е-адреса: bekeshalesa0327@gmail.com
ВРМ: телефон: +380687595984; +380987927425

Відділ соціального захисту населення Антонівської сільської ради

телефон: 0986245667
е-адреса: antonivka@silrada.rv.ua
ВРМ: телефон: 0986434730
е-адреса: cepcevychi@ukr.net
Відділ соціального захисту населення Каноницької сільської ради
телефон: (03634) 4-23-10, с. Каноничі
е-адреса: kanonychi@silrada.rv.ua
ВРМ: телефон (03634) 4-17-10, с. Озеро
е-адреса: ozero@silrada.rv.ua
ВРМ: телефон 0967454989, с. Новаки
е-адреса: novaky@silrada.rv.ua
ВРМ: телефон 0686457628, с. Кідри
е-адреса: kidry@silrada.rv.ua
ВРМ: телефон 0673650165, с. Дубівка
е-адреса: dubivkasilrada@ukr.net

Відділ соціального захисту населення населення Локницької сільської ради

телефон:0966100912
е-адреса:loknizasrada@ukr.net
ВРМ: телефон:
е-адреса:

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Закони України
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020  № 1180 „Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”
6
Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ Міністерства соціальної політики України                   від 17.07.2018 № 1025 „Деякі питання надання одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка” при народженні дитини”, (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 17.11.2020 № 771), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19.07.2018 за № 845/32297 
Умови отримання адміністративної послуги
7
Підстава для отримання 
Народження живонародженої дитини
8
Перелік необхідних документів
Заява отримувача щодо забезпечення одноразовою натуральною допомогою „пакунок малюка” 
(далі – „пакунок малюка”; довідка про те, що „пакунок малюка” в закладі охорони здоров’я не видано (окрім випадків народження дитини за кордоном). Довідка подається в паперовій формі до запровадження електронної інформаційної взаємодії та передачі відомостей про надання “пакунка малюка” в електронній формі в закладах охорони здоров’я.
У разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я додатково подаються:
копія свідоцтва про народження дитини;
документ, що підтверджує факт народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я, який видає заклад охорони здоров’я, що проводив огляд матері та дитини, або медична консультативна комісія, якщо заклад охорони здоров’я не проводив огляд матері та дитини відповідно до законодавства.
Ó ðàç³ íàðîäæåííÿ äèòèíè çà ìåæàìè Óêðà¿íè äîäàòêîâî ïîäàþòüñÿ:
копія свідоцтва про народження дитини, виданого органами державної реєстрації актів цивільного стану України, а в разі його відсутності – копії виданого компетентним органом країни перебування та легалізованого в установленому порядку документа про народження дитини, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, з перекладом на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально.
Інші додаткові документи, що не передбачені  Законом, Порядком, Положенням, але необхідні для розгляду питання по суті та для прийняття об’єктивного рішення, та які не призведуть до нецільового використання державних коштів.
9
Ñïîñ³á ïîäàííÿ äîêóìåíò³â 
Çàÿâà òà äîêóìåíòè, íåîáõ³äí³ äëÿ ïðèçíà÷åííÿ “ïàêóíêà ìàëþêàˮ, 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)
10
Ïëàòí³ñòü (áåçîïëàòí³ñòü) íàäàííÿ 
Àäì³í³ñòðàòèâíà ïîñëóãà íàäàºòüñÿ áåçîïëàòíî
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Ñòðîê íàäàííÿ 
Структурний підрозділ з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради (далі – місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення) розглядає подані документи та приймає рішення про надання / відмову в наданні “пакунка малюкаˮ протягом одного робочого дня з дня отримання заяви про надання “пакунка малюкаˮ та видає “пакунок малюкаˮ за його наявності.
У разі відсутності в місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення “пакунка малюкаˮ його може бути надано в порядку черговості.
У разі неотримання “пакунка малюкаˮ в закладі охорони здоров’я, місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення за місцем проживання / перебування новонародженої дитини) отримувач має право на отримання грошової компенсації. Виплата грошової компенсації вартості одноразової допомоги «пакунок малюка» на дітей народжених починаючи з 1 липня  2021 року проводиться за бажанням отримувача замість одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».
12
Ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ â³äìîâè ó íàäàíí³ 
Отримувачу може бути відмовлено у наданні “пакунка малюкаˮ в разі:
подання пакета документів не в повному обсязі;
подання пакета документів  пізніше року з дня народження дитини (у разі народження дитини поза межами закладу охорони здоров’я)
13
Ðåçóëüòàò íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè
Íàäàííÿ „ïàêóíêà ìàëþêàˮ / â³äìîâà â íàäàíí³ „ïàêóíêà ìàëþêàˮ
14
Ñïîñîáè îòðèìàííÿ â³äïîâ³ä³ (ðåçóëüòàòó)
Інформування отримувача про прийняте рішення щодо видачі „пакунка малюка” відбувається у спосіб, зазначений у заяві.
Факт передачі „пакунка малюка” отримувачу фіксується в акті приймання-передачі „пакунка малюка”, що складається у двох примірниках, один з яких залишається в отримувача, інший ― зберігається у місцевому структурному підрозділі з питань соціального захисту населення, який видав „пакунок малюка”.


