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

	

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
„Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї”  

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 обслуговування Рафалівської селищної ради
вул.І.Травня, 12, смт Рафалівка, 34371

Відділ соціального захисту населення Полицької сільської ради
вул.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  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: 0900 – 1800 год.
п’ятниця: 0900 – 1700 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
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Закони України
Зако ни України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІІ 
5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 209 „Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї” 
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Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ Міністерства України у справах сім’ї молоді і спорту від 13.08.2008 № 3337 „Про єдиний облік багатодітних сімей в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.09.2008 за № 815/15506; наказ Міністерства України у справах сім’ї молоді і спорту від 29.06.2010 № 1947 „Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.07.2010 за № 531/17826; постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 691 «Про  реалізацію експериментального проекту щодо створкння сприятливих умов для реалізації прав дитини»; Зміни,  що вносяться до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної  сім’ї затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2020р. № 1003;   Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2021 року.
Умови отримання адміністративної послуги
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Підстава для отримання 
Сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує
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Перелік необхідних документів
Заява одного з батьків для оформлення посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї, за формою, затвердженою Мінсоцполітики (далі – заява); 
одна фотокартка (кольорова або чорно-біла) розміром 
30 × 40 міліметрів;
у разі народження дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами України - копія свідоцтва про народження дитини або довідки із закладу освіти;
у разі реєстрації повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу – документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з одним із батьків після розірвання шлюбу; копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських прав, визнання батька чи матері недієздатним (недієздатною), безвісти відсутнім (відсутньою); копія свідоцтва про смерть батька чи матері, копія свідоцтва про народження дитини у разі внесення змін у зв’язку з усиновленням);
у разі продовження строку дії посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, – довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний курс навчання в межах відповідної програми підготовки (інформація підтверджується заявником кожного семестру, до закінчення закладу освіти, але не довше ніж до досягнення особою 23 років);
свідоцтва про народження дітей;
свідоцтво про шлюб (не стосується батьків, які не перебувають у шлюбі);
копії сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків;
посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
У разі відсутності необхідної інформації у реєстрах та базах даних заявнику протягом двох робочих днів надсилається повідомлення (у тому числі в електронній формі – за його бажанням) з переліком документів, які необхідно подати у паперовій формі структурному підрозділу районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчому органу міської, районної у місті (у разі утворення), сільської, селищної ради 
(далі – структурний підрозділ / виконавчий орган) або центру надання адміністративних послуг для підтвердження відомостей, необхідних для оформлення посвідчень, та зазначенням причини неотримання такої інформації на запит.
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.
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Спосіб подання документів 
Заява подається одним із батьків:
у паперовій формі (у разі особистого відвідування структурного підрозділу/виконавчого органу, центру надання адміністративних послуг) або надсилання поштою (реєстрованим поштовим відправленням); 
в електронній формі (через Єдиний державний веб-портал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування); 
в усній формі (посадова особа структурного 
підрозділу / виконавчого органу або адміністратор центру надання адміністративних послуг заповнює електронну форму заяви на підставі усної заяви та роздруковує її паперовий примірник, який повинен бути підписаний заявником).
Послуга може надаватись під час надання комплексної послуги „єМалятко”
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Платність (безоплатність) надання 
Адміністративна послуга надається безоплатно

11
Строк надання 
Протягом 10 робочих днів після подання документів
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Перелік підстав для відмови у наданні 
Сім’я перебуває у незареєстрованому шлюбі;
подання документів не в повному обсязі;
відсутність підстав для подовження дії посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей
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Результат надання адміністративної послуги
Видача бланків посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей (дітям з багатодітної сім’ї посвідчення видаються з шести років) /  відмова у видачі бланків посвідчень батьків та дітей з багатодітних сімей 
14
Способи отримання відповіді (результату)
В центрах надання адміністративних послуг територіальних громад.
У разі відсутності необхідної інформації у реєстрах та базах даних заявнику протягом двох робочих днів надсилається повідомлення (у тому числі в електронній формі - за його бажанням) з переліком документів, які необхідно подати у паперовій формі.





