«22» липня 2013року

№ 226-р

Про внесення доповнень
до розпорядження голови
райдержадміністрації від
11березня 2013р. № 57-р
Відповідно до статті 6 Закону України "Про місцеві державні
адміністрації", Закону України "Про адміністративні послуги", доручення
Президента України від 06 грудня 2012 року №1-1/3280, :
1. Доповнити пункт 1 розпорядження від 11.03.2013р. № 57-р "Про
затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних
послуг" підпунктами:
надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки;
видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки;
надання паспорту прив’язки тимчасової споруди для підприємницької
діяльності;
реєстрація колективних договорів і територіальних угод;
призначення одноразової матеріальної допомоги інваліду та
непрацюючій малозабезпеченій особі;
встановлення статусу учасника війни;
встановлення статусу інваліда війни;
встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана
війни;
встановлення статусу ветерана праці;
встановлення статусу дитини війни;
встановлення статусу жертви нацистських переслідувань;
призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавленої батьківського піклування, грошового забезпечення
прийомним батькам;
взяття на облік інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій
населення та видача направлення на безоплатне забезпечення
технічними, іншими засобами реабілітації і виробами медичного
призначення;
видача путівки на санаторно-курортне лікування ветеранам праці;
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призначення компенсації за невикористане санаторно-курортне
лікування ветеранів праці;
призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної
путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування
інваліду війни та інваліду загального захворювання;
видача санаторно-курортних путівок ветеранам війни, жертвам
нацистських переслідувань, інвалідам;
видача путівки на санаторно-курортне лікування громадянам
потерпілим внаслідок аварії на ЧАЕС;
взяття на облік інваліда, дитини-інваліда для забезпечення спеціальним
автотранспортом;
призначення оплати додаткової відпустки громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
призначення та виплата компенсацій потерпілим дітям та їх батькам;
призначення і виплата щомісячних грошових виплат на дітей
дошкільного та шкільного віку, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи;
призначення щорічної допомоги на оздоровлення особі, яка
постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи;
призначення громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС,
відшкодування вартості проїзду міжміським транспортом один раз на
рік до будь-якого населеного пункту України та у зворотному
напрямку;
призначення та надання субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива;
призначення допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3-х
річного віку;
призначення пільг щодо плати за житло, комунальні послуги та паливо;
призначення допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи
піклування;
призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;
призначення допомоги на дитину одинокій матері (батькові);
призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям інвалідам, надбавки на догляд за ними;
призначення щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі,
яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу
потребує постійного стороннього догляду;
виплата грошових компенсації інваліду на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобіля і на транспортне обслуговування;
призначення компенсації фізичній особі, яка надає соціальні послуги;
призначення допомоги на поховання деяких категорій осіб;
призначення державної соціальної допомоги особі, яка не має права на
пенсію, або інваліду;

заміна пільгових посвідчень у разі їх втрати або непридатності до
використання;
призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей
позбавлених батьківського піклування за принципом "гроші ходять за
дитиною";
призначення одноразової компенсації учасникам ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС, які стали інвалідами внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та сім'ям, які втратили годувальника із
числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, та смерть яких пов'язана з Чорнобильською
катастрофою;
призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне
звання "Мати-героїня";
встановлення статусу батьків та дитини з багатодітної сім’ї;
унесення відомостей про кандидатів в усиновлювачі, потенційних
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів до
Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, і сім'ї потенційних
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьківвихователів;
висновок про можливість бути усиновлювачем;
висновок про можливість бути опікуном, піклувальником;
висновок про доцільність позбавлення батьків батьківських прав або
відібрання дітей у батьків без позбавлення їх цих прав;
висновок про доцільність повернення дитини батькам, опікуну,
піклувальнику, до державного закладу;
прийняття рішення про утворення прийомної сім’ї;
висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам
дитини;
створення дитячого будинку сімейного типу;
висновок щодо доцільності скасування усиновлення;
встановлення опіки (піклування) над дитиною;
отримання висновку на поновлення батьківських прав;
направлення до дитячої установи для знайомства та встановлення
контакту з дитиною - сиротою або дитиною, позбавленою
батьківського піклування;
висновок щодо стану утримання, навчання та виховання дитини, яка
влаштована до сімейних форм виховання;
видача дозволу на зміну прізвища, ім’я, по батькові дитини;
видача дозволу на перереєстрацію дитини;
видача дозволу на встановлення опіки над нерухомим майном
неповнолітнього;
надання
свідоцтва про позачергову атестацію дошкільних та
загальноосвітніх навчальних закладів за рішенням Міністерства освіти

і науки за поданням органу громадського самоврядування навчального
закладу;
позачергова атестація педагогічних працівників дошкільного
(позашкільного) або загальноосвітнього навчального закладу з
присвоєнням відповідної кваліфікаційної та/або звання і видачею
атестаційного листа;
погодження
індивідуальної
форми
навчання
особи
в
загальноосвітньому навчальному закладі;
видача архівної довідки.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
першого заступника голови райдержадміністрації Забажана І.В.
Голова районної
державної адміністрації
О.КОВТУН

