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положвння

про Щентр tIадання irIтегрованих соlliальних IIосJIуг
Бiловодськоi сел ипtlлоТ ради
I. Загальнi положення

1. Пололсення про I]eHTp надання iнтеl,рованих соцiальних послуг БiловодськоI

селищноi ради встановлюс ocHoBHi засади органiзачii лiяльностi, визначас структуру та
компетенцiю I{eHTpy надання iнтегрованих соцiалы{их послуг Бiловоltськоi сеJIиIцноI ради
(далi

-

I]eHTp).

встаIlовлюсться цим Поло)ttенням, с обов'язковим llo
виконання для Bcix, хто бере участь у роботi IJeHTpy.
У разi, якrrlо LIинним законодавством передбачено iнший порядок на/]ання соrliалытих
послуг, нiж той, tцо визнаtIено цим Положенням, застосовуIоться LIорми чиI]tlогО

Порядок взаемодiТ,

що

законодавства.

OcHoBHi вимоги до органiзацii прийому вiдвiдувачiв у I-{eHTpi, порядок його
дiяльностi, зокрема порядок дiй учасникiв I{eHTpy у ходi налання соцiалыtих посJIуР,
визначасться Регламентом I_{eHTpy надання iнтегрованих соцiа.ltьних IIослуг Бiловодськоi
селищноi ради, який затверджусться виконавчим комi,гетом селищноТ ра2lи.
2. IJeHTp утворIосться, як постiйно дirочий робочий орган БiловодськоТ селищttоi ради,
з метою реалiзацii прав, свобод i законних iHTepeciB фiзичних та Iоридич1-1их осiб та фiзичних
осiб-пiдприемцiв у сферi надання соцiальних послуг (далi - суб'скти звернень).
I{eHTpoM забезпечусться надання соцiальних послуг через фахiвця вiдлiлу соцiального
захисту населення, фронт-офiс шляхом його взасмодii iз суб'сктами надаIIFIя соrliальпих
послуг. I{er;Tp не с Iоридичною особою.
I_{eHTp пiдзвiтний та пiдконтрольний селищrtiй радi, пi/tllорядковаI{ий ij виtсонавLIому
ltoMiTeTy, селищному головi i за розподiлом обов'язкiв безпосередньо заступниl(у сеJIиlIII{оl,о
голови.
Органiзацiйне забезгIечення дiяльнос,гi IJeHTpy покладасться }{а вiддiл соцiа-rll,ного
захисту населення виконавчого KoMiTeTy Бiловолсьtсоi селиt_ttноI ради.
рiшення щодо утворення, лiквiдацii або реорганiзаuiт I {егr,гру приймасться
Бiловодськоi селищноi ралоlо (далi - селищна рада),
3. IJeHTp у своiй дiяльттостi керусться Конс,гитуцiею УкраТlли, Itонвеtтцiсто про захист
прав людини i основоположних свобод, Законами Украiни "Про MictleBe самоврядуваIJIIя в
Украiнi", "Про слуrкбу в органах мiсцевого самовря2lування", "ГIро запобiгання l<орупцiI",
"Про дертсавну сJlужбу", "Про соцiальнi посJtуги" та iншими законами Уrtраiпи з пи'гаIIь
органiзачii та дiяльностi органiв мiсцевого самоврядуваI{ня, постановами l3epxoBttoj' Ради
Украiни, актами Президента Уrсраiни, постановами i розпорядженнями Кабirrе'гу Мiнiс'грiв
УкраТни, профiлы,Iого MiHicTepcTBa, рiшеннями селицrIоi ради i викогtавчого комir'е'гу,
розпорядженнями селиIцного голови, даним rIолотtенняtм, норма,гивними акl'аN,lИ
f]епартамеtl,гу соцiального захисту населеIIня ЛуганськоТ обласltоi /lержавI,1оТ алмiгriс,граrtii.
4. Основllими завданнями L{eHTpy с:
- органiзацiя налання послуг у сферi соцiалыrоi полiтики tra якiсно вищоNIу piBlTi у
встановленi законодавством строки;
/
,соцiалыlоi по.ltiтики таlfiо:тiпluеrtня
сферi
послуг
отримання
спроlIlенI]я
процедури
у
якостi iх надання;
- впровалження автоматизованого документообiгу;

забезпечення iнформування суб'ектiв звернень про вимоги та порядок налання
послуг у сферi соцiальноТ полiтики.

-

II. Органiзацiя роботи I{eHTpy
5. Суб'сrст звернення для отримання соцiальноТ послуги в L{eHTpi звер,га€ться llo
вiддiлУ соцiальноГо захистУ I{асеJIеннЯ, який органiзовус надання соцiальних посJIуг.
б, Основними завданнями вiддtiлу соt{iа.lтьного захисту I{аселеIIIIя, ,який оргаlliзовус
I-Iадання соцiальних послуг с:
1) надаtrня суб'сктам зверIIень ви.терпноi irтформаrliТ iконсультацiЙ щодо ВI4МОГ'|'а
порядку надання соцiальних послуг;
2) органiзацiйне забезпечеrIня надання соцiальних послуг суб'ек,гами ix rтадання;
З) прийrrяття Biut суб'еtстiв звернень дtlкумен,гiв, ttеобхiлttих /tля tIаданllя соцiа.ltьних
послуг, здiйсttеtlгtя Тх ресстрацiТ та поданrIя 21oltyMettTiB (iх когliй) вi,цlrовi/Iltим сУб'сК'гаМ
надання соцiшtьних послуГ з дотриманням вимог ЗаконУ УкраТни "I-Ipo захис,г персоLIаJIы,Iих
даних";

4) видача або забезпеLIення надсилання через засоби поштоI]ого зв'язку суб'ск,гам
звернеIiь результатiв надання соцiальних послуг (у тому числi про вiдмову в задцоВоленtli
заяви суб'скта звернеF{ня), повiдомлення про мо)ItJIивiсть отримаtIня соtliальних посJIуI,,
оформлетlих суб'сктами надання соцiалылих послуr,;
5) здiйснення I(онтролю за додержанням суб'ектами надIаIIrIя соцiальttих посJlуг
,
строку розгляду справ та прийняття
6) надання соцiальних послуг у випадках, передбачених законом.
7. Вiддiл соцiального захисту населення мас право:

рiшень,,

1) безоплатНо одержуватИ вiД суб'ектiв надання адмiнiстративIiих

посJI)/г,

,I,a
ltiдприемств, установ та органiзацiй, що на-IIежать до сфери Тх управrтiнIlя, локумсIIти
iнформацiю, пов'язанi з наданням таких гIосJIуг, в устаtIовленому законом порядку;
2) погодlrtувати документи (рiшення) в iнших дIержавних оргаIIах та органах мiсцевОr'о
самоврядУваIIня, сlтримуваТи iх висновки з метою надання соцiальноi послуги без зzutученrtя
суб'екта зверI{еЕIня;
3) посвiдчувати власним пiдписом та печаткоtо копiТ докумеttтiв i tзиписок З НИХ,
витягiв з peccTpiB та баз даI{их, якi необхiднi для надання соцiаtьноТ посJIуги;
4) на методологiчне забезпечення cBoei дiяльностi уповноваженими органами.
8, Здiйснення функцiй з керiвництва та вiдповiдальнiсть за органiзацirо дiя.lrьтtостi
I{eHTpy покладаеться на нача_пьника вiддiлу соцiального. захисту населення викоrIавLIоI,о
koMiTeTy Бiловолськот селиtцноi ради, який гlризнаLIасться на посаду та звi_llыlясться з посади
розпорядженням селищFIого гоJIови,
9, КерiвниIс I_{eHTpy вiдповiдно до завдань, покладених на I_{errтp:
1) здiйснrос керiвництво роботою IJeHTpy, несе персональну вiдповi:{а.llьнiс'гь за
органiзацiю дiяльностi центру;
2) органiзовус дiяльнiсть I_{eHTpy, у тому .lислi щоlIо взасмодii iз суб'ектами наДаНня
соцiальних послуг, вживае заходiв до пiдвиrцення е(lективностi роботи I-{eHTpy;
3) координус лiяльнiсть фахiвцiв вiддiлу соцiальlrого захисту IIаQелснI{я та тИх
фахiвцiв, пlо персбуваIоть У центрi з пiлстав вiлповiдтIого розI]оряIIжеIIня гоJlоl]и се.llищtlоТ
ради, контроJI}ос яtсiс,гь та свосчастriсть виконання ними обов'язкiв;
4) оргаrriзовус iнформацiйне забезпе.lення роботи I_{еtr,гру, роботу iз засобами масовоi
iнформацii, визначас змiст та час проведення iнформацiйних заходiв;
5) здiйснюс монiториtlг дiяльностi I{eHTpy, проведення аналiзу Ki.ltT,ttocTi зверttень Bi21
суб'ектiв, вхiдних та вихiдних
/
6) сприяс стRоренню н€шежI{их умов працi у I{eHTpi, вносить пропозиlliТ са,jrиrцтliй ралi
та селищному головi rцодо його матерiально-технiчно го забезпеченгтя ;
7) розгля7дае скарги Tla дiя.llьнiстI) чи безлiяrrьнiсть фахiвuiв;

документiв;

8) здiйснrос контроJIь за виконанням функцiонzuII.Ilих обов'язкiв i дотрима[I[IяМ )/
IJeHTpi правил внутрiшнього трудового розпорядку, забезпе.lус дотриманr{я фахiвшями
законодавства з питань слуrкби в органах мiсцевого самоврядування, запобiгання KopyltuiT,

доступу до публiчноi iнформацiТ, захисту персональних даних;
9) здiйснюе контроJIь за свосчасним розмlшIенням на офiцiйrrому веб-сай'гi селиrцtтоТ
рали iнформацiТ (вiдомостей, докумеl,tтiв тощо), яка пiдлягас опублiкуваI{нIо, та постiйtтим tT

оновленням;

\

10) у разi необхiдностi мотtе виконувати функцii фахiвця;
11) виконус iHпli повноваження згiдtlо з актами законодавства,га Полоlttенням IIРО

IfeHTp.

10, Керiвr-rик I{eHTpy у межах своiх повноважеtIь мас rlpaBo:

1) отримувати в установленому заt(онодавством поряlIку Bizl lriдгrрисмств, Ус'|'аIIоВ,
органiзацiй, незалежно вiд фор, власностi, фiзичних осiб - пiдприсмцiв, викоllав,tих оlэганiв
мiськоi ради, iнших слутtб iнформацiйнi, довiдковi, статистичнi та iнпli матерiали у межах
свосi компетенцiI;
2) проводити засiдання, наради, лIадавати методиLltri реtсомеrrлацii з питань надаItIlя
соцiальгtих послуг;
3) вимагати якiсного та у повному обсязi викоIIанIIя праrliвrlикаtии I {еrt'гру посадових

обов'язtсiв;
4) на методологiчне забезпечення своеi Дiяльrlостi уповIIоважеIлими оргаr{ами;
5) за;rучати фахiвцiв управлiIlь, вiддiлiв та iншrих виконавчих оргаrriв се.lтиrцноi Рал+,
пiдприемств ,га органiзацiй (за згодоlо Iх керiвItикiв) лля розгJIяду питаFlt , яtсi вi/(ttосяТЬся лО

комIIетенцii I {ентру ;
б) го,гувати пропозицiI керiвництву tцодо в/lосконаJlенtrя робоr,и L{errTpy, у тому чисlti
щодо полiпшення його матерiально - технiчного забезпеLIення.
11. I_{eHTp пiд час виконання покJIалених на нього завда}II) взасмодiе з центраJIьними 'га
мiсцевими органами виконавчоI влади, iIrшими державними оргаIIами, орI,анами мiсцевОгО
самоврядування, пiдtIрисмствами, установами або органiзацiями.

12. Графiк роботи I_{eHTpy (часи прийому суб'сктiв звернень с заI,аль[Iим лlt.гl tзсiх
соцiальгIих послуг) затверджусться рiшенням виконавчого KoMiTeTy селишноТ рали,
Час прийому громадян: понедiлок, BiBTopoK, середа, четверг з 08.30 до 15.00 годиItи,
tI'ятниця неприйомний день.
Вихiднi - субота, rrедi.llя, святковi ,га rrеробочi лIIi.
За рiшегtням сеJIищноi ради час прийому суб'сктiв зверFIеIJь Mo)I(e бути збiльшено.
III.

Фiнан.оu.,u iнпlе

забезIIечення Щентру

l3. Фiнансування та матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi I {eHTpy
здiйснюсться за рахунок мiсцевого бюджету, а також з iншtих джерел, дозволеIIих
законодавством,

Здiйснення матерiальtlо-технiчноr,о та оргаtлiзацiйного забезttе.lегtгtя дiяльtlост'i
I_{eHTpy покJIадасться на вiддiл соцiального захисту насеJIенFIя виконавчого KoMiTeтy

БiловодськоТ селищноi рали.
14. Змiни i доповнення до Положення вносяться в установлеIrому д:rя Йоt,о приЙгtяття
порядку.

Д{о;rаток 2 до
Рiп_lеl,tня

виконавчого ком те,гlr
i

27 .02,2020 N9 90

РЕГЛАМВНТ

Щентру надання iнтегрованих соIIiальних послуг
БiловодськоТ селипl1,IоТ ради
I. Загаlrьlri положешrlя

1. Регламент L{eHTpy надаrIня iнтегрованих соцiальних послуг Бi.ltоводсl,коi се.lтиtцноi
ради (далi - Регламент) визначае порядок органiзачii роботи I-{eHTpy надання iнтегрованих
соцiальних послуг Бi.llоводськоi селищноi рали (далi - I]eHTp) та поряl{ок дiй фахiвцiв I{errTpy

та Iх взасмодii iз суб'ектами надання соцiальних послуг.

2. У цьому Регламентi термiни вживаIоться у значеннi, наведеному в Законi УкраТни
"Про соцiальнi послуги".
3. Надання соцiальних послуг у I_{ен,грi здiйснlосться з дотриманням таких принllипlв:
- верховенства права, у тому .rислi законностi та юридичtlоi визначеноСтi;
- стабiльнос,гi;
- piBHocTi перед законом;
- вiдкритостi та прозоростi;
- оперативностi та своечасностi;
- доступностi iнформацii про надання соцiальних послуг;
- захищеFIостi персоналLпих даних;
- неуперелженостi та справедливостi;
- достуtlностi та зру.lностi для суб'ектiв звернень.
4. I{eHTp у своiй дiяльностi керусться КонституI{iею та законами УtсраТl,ти, аl(1'а]ии
Президента Украiни i Кабiнету MiHicTpiB Украiни, аI(тами цеI-IтраJIьних та мiсцевих органiв
викоFIавчоi влади, рiшеннями Бiловодськоi селищtrоТ ради та ij виt<онаRчого ltoMiТeТy,
розпоряд)кеннями селищного гоJIови, Полохсенням про I{еrr,гр надання iГt'ГегроваItИХ
соцiальних , послуг ,га цим Регламентом, iншими нормативIJо-праl]овими актамИ, LЦО
регулюIотL вiдносини у сферi надаFIIlя соцiальних послуг.

lI. Вимоги ло примiпlеrl}Iя, в якому розмittцусr-ься L(еll,гр
I]eHTp розмitчусться в центральнiй частигti . смт Бiлово/tсьl< з

5.
розl]иIrу'гоlо
,гранспортноlо iнфраструктурою.
На вхолi ло примiщеrrня (булiвлi) розмiп{уIоться вивiска з найменуваIIгIям L{ентру та
табличка з iнформацiею про його мiсцезнаходження та графiк роботи.
Графiк роботи IJeHTpy затверд)I(усться сеJIиIцною радою, з урахуванням вимогЗатсону
Украiни "Про соцiальнi послуги".
Вхiд до IJeHTpy облаштовано паIrдусом з IоруLIIIями для осiб з обмеltеl,lИМИ
фiзичними можливостями.
У примiщеннi I{eHTpy облаштову€ться,гуалетtIа KiMHaTa з урахуванням tIотреб осiб з
обмеrкеними фiзичними можливостями.
На прилеглiй до булiвлi територii передбачено мiсце для безоплатноТ парковки
автомобiльного транспорту суб'сктiв звернення.
6. Примirrlення L|etlTpy подiлясться на вiдкриту (фроlrт-офiс) та закриту (бек-ОфiС)
LIастини.

У вiдкритiй частинi (фронт-офiсi) L{erTTpy здiйснюсться:
- прийом заяв суб'elcTiB звернення про надання IIослуги при tlаданrri нрм паспорта
6.1.

громадянина Украiни або заяви його представника на пiдставi налетtтrих дцокумеrt'гiв;
- iнформування суб'скта звернення щодо порядку налаI{ня послуги, MlжBll{oMLlol
iнформацiйноi взаемодii та з iнших питань, пов'язаrIих iз наданням посJIугИ;

-

перевiрка наданих суб'сктом звернення документiв та вiдповiлнiсть налаНИХ НИМ
копiй документiв;
- консуJlь,l,ування суб'екта звернення з питань, пов'язаFIих iз наданням посJlуI'И;
- предсlавлення iHTepeciB суб'сктiв звернення в межах мilквiломчоi irrr|opMaltiйHoT
взасмодii, в тому чис:ti iз використанням iнформачiйно- технологiчноТ та комунiкацiйrrоl'
iнфраструктури;
- взасмодiя iз закритою частиноIо (бек-офiсом) IfellTpy чоло наlIання послуги
суб'екту звернення;
- видача суб'сктам звернення документiв за результатами наllагtоТ посJIуги абО
документа, який мiстить обгрунтовану вiдмову у I{аданнi послуги;
- irrmi дiТ, пов'язанi iз наданням послуги суб'скту звернення.
Суб'екти звернення мають безперешкодний доступ llo такоТ LIасти}Iи I-{eHTpy.
6.2. У закритiй частинi (бек-офiсi) I_{eHTpy злiйснюеться:
- перевiрка документiв, отриманих вiд фронт-офiсу I{ellTpy для I{адання послугИ;
- представлеI]ня iHTepeciB суб'сктiв звернення в межах мirквiдомчоТ iнформаriiйlrоj'
взасмодii, в тому чис"пi iз використанI]ям iнформацiйно-технологi.lноi та комунiкаrliйноТ
iнфраструктури;
- мiтtвiдомча iнформацiйна взаемодiя;
- пiдготовка мirквiдомчих запитiв;
- обробка отриманих документiв та iнформацiТ;
- прийнят,гя рitпеtтня про надання посJIуги або обгруFIтуваIIIIя вillмови у lTal{zrHlti
послуги;
- пiдготовка документiв за резулI)татами HaJ{aI-Ioi' послуги або докумен,га, ltкий мiс'гить
обгрунтоваtrу вiдмову у наданнi послуги;
- надаtIня консультацiй з використаIIням телефонного та iнпrих засобiв зв'язltу;
- направлення до фронт-офiсу I_{eHTpy документiв за результатами надаttоТ tIослуI,и
або документа, який мiстить обгрунтовану вiдмову у надаtrнi посJIуги;
- зберелtення документiв, справ, журналiв облiку/реестраrliТ (розмiIrlення apxiBy);
- irrшi дiТ, пов'язанi iз наданням послуги суб'екту звернення.
Бек-оrРiс I{eHTpy вкJIIочас iншi примiщення rra вiдмiну вiд примiпlень cPpoHT-o(licy
I{eHTpy, вхiд до яких суб'ектам звернення заборонясться.
7. Вiдкрита частина I{eHTpy (фронт-офiс), яка признаLIена дJIя прийому та о.riкуваrтtlя
суб'сктiв звернення, розмiщустI)ся при входi2lо L{eHTpy в просторому примiщенlлi.
8. Фронт-офiс LJeHTpy облаштовуеться з MeToIo ознайомлення суб'ектiв зверtlеI]IJя з
порядком та умовами надання послуг, заповнення суб'ектами зверFIеFI}ля необхillltих
,I,a повгtу
документiв. У ньому знаходяться iнформацiйнi матерiали, пIо мiстять актуалыIу
iнформацiю, необхiдну для оlIерх(ання послуг.
Фронт-офiс I{егrтру створIосться за принципом вiдкрит,остi розlчtiltlеttltя
9.
KorItHe робоче мiсце для прийому суб'еKTiB зверlIеIIгIя повиrI}Iо
мiсць.
робочих
iдентифiкуватися за номером, Таколс робоче мiсце 7для прийому суб'скr,iв зверltсllня IIовиlIно
мати iнформачiйну табли.tку iз зазttаченням прiзвища, iMeHi, по батьковi ltрацiвника Ilен'грУ
таlабо зазначена iнформачiя мас розмiпдуватися на бейджi працiвttика.
10. ГI"llоца вiдкритоТ LIастиIIи повиIIIIа бути ltостагIILоIо для :забеIзпеLIсI{Ilя зруLlt{их
та комфор,гrIих умов д.ltя прийому суб'ектiв зtзернеrrrrя i робоr-и праlцiвниt<iв l[cll'l'py.
,га iгrформаtliйllих термiтта.пах
1 1. I]Ia iнформашiйних cTel-U,lax
ро:змitllусться irт(lормаlliя,
зокрема, про:
1) найменуваIIIIя I_{eгrTpy, його мiсцезнаходження, tIомери ,ге:lефоttiв l1.1lя доtзiдок,
ф аrtсу, адресу в еб-с айту, електронноi поl-т_t,ги ;
/
2) графiк роботи I{erITpy (прийомI,1i днiта години, вихiдrri днi);
З) перелiк соцiа.lrьних послуг, якi надаIоться LIерез I_{eHTp, та вiдповiлIri iнформаrtiйнi
картки соцiальпих посJIуг;
4) строки наданIIя соцiальних послуг;

5) форми бланкiв заяв та iншlих докумен,гiв, необхiдних /IJIя звернеLtl{я за о,гримаI{IIягчt
соцiальних послуг, а також зразки iх заповнення;
6) супутнi посJIуги (в разi iх надання), якi надаrоться в примiщенrli L{eHTpy;
7) прiзвище, iм'я, по батьковi керiвника I_{eHTpy, KottTaKTHi телефони, а.IIресу
електронноi пошти;
8) порядок користування автоматизованою системоIо керуваfII]я LIергою;
9) ПолоlкеI{ня tlpo I{ettTp;
1 0) Регламент I_{eHTpy.
|2. Перелiк соцiальних послуг, якi надаIоться через I{eHTp, розмtitцусr'ься у
доступному та зручному для суб'ектiв звернення мiсцi у ceKTopi очiIсування та illформуванLlrI.
В iнформацiйних папках в ceKTopi iнформування розмitцено iнформачiйнi картки надаtIпя
соцiальних послуг, бланки заяв та зразки iх заповнеIll,tя.
l3. Особам з обмеrtсеними фiзичними мо)кливос,гями забезIIеLIустьсrl вi.ltьttиЙ лостуIr /1о
\

iнформачii, зазна.lеноi у цьому розлiлi Регламенту, Iпляхом розмitцення бУк.lIетiв,
iнформачiйних листiв на стендах, iнших lлеобхiдних матерiалiв, а такотс iгlформуваItllrl

iншими способами, якi е зручними для осiб з обме>tсеними фiзичними можливостями.
14. На ocHoBi узгоджених рiшень iЗ суб'сктами надання соцiа.льllих посJIуг у роботi
I]eHTpy Mo)ItyTb брати yLIacTb представIrики суб'сктiв наданrIя соцiалыlих посJIуI'для IIалання
консультацiй.
15. Суб'сктам зверненtIя, якi зверну.liися /lo I]ен,гру з викорис,гаIlням засобiв
,геJlекомунiкацiйlrого зв'язtсу (телефону, еJIектронноТ пошrти, iлItllих засобiв Зв'язIt1, ,гtltцо),
забезпечуеться можJtивiсть отримання iнформачiТ про надання послуг L{eHTpy у сttосiб,
аналогiчний способу звернення.
l6. Керування чергою в I_{eHTpi здiйснтоеться з метою забезпеченr]я зручttостi та
оперативностi обслуговування суб'ектiв звернення у I{eHTpi, вживаIотLся заходи tJ,Jlrl
запобiгання утворенню черги, а у разi ii утворенr]я - лJIя керування чергоIо.
17. Суб'скт звернення для прийому працiвником L{eHTpy pecc'l'pycTbcrl За
,га очiкус tla
допомогою термiналу в такiй системi, отримуе вiдповiдний lroMep у черзi
прийом. Автоматизована система керування LIергоIо може перелбачати персоItiфiковаllу
ресстрацirо суб'ск,га звернення (iз зазначенням його прiзвища та iMerri).
18. У I_{eHTpi може здiйснюватися IIопереднiй запис суб'сlс,l,iв звер]IеIIня на ttриЙом
на визначену дату та LIac. Попереднiй запис мо)ке здiйсrlюватися IIIJIяхом особиСr'Оl'о
звернення до IJeHTpy або електронноi ресстрацiТ на веб-сайтi I{eHTpy або те:rефоном. IIрийом
суб'сктiв звернення, якi заресструвалися шляхом поперелIJього заIIису, здiЙснюС'гьСЯ l]
узгоджений iз tlими час.
19. I{eHTp може здiйснюва,ги керуванI{я чергою в iнший сгtосiб, гараI]туIоtlи
дотримання приFIIIипу piBHocTi суб'сктiв звернення.
20. Суб'ект звернення ма€ право 11адати вхiдний пакет лоtсумеtt,гiв ло l{errTpy
особисто або в iнший спосiб, передбачений законодавством Украiни.
2|. Працiвник фронт-офiсу I_{eHTpy перевiряс вiдповiднiс,lт, вхiдного пакета
документiв iнформацiйнiй картцi послуги, у разi потреби надас допомогу сУб'сктовi
звернення в заповненtli бланка заяви, У разi якщо суб'ск,г зверI]сння rIрипустиI]ся
неточносТей абО помилкИ пiд час заповнеIII{я бланка заяви або в тrеобхiдниХ 2lок)iмсн,гtlх IIJIя
отримання поOJtуt,и, працiвниtt повiдомляс суб'сктовi звернення tIро вiдlrоrзiлlri гtе/Iолiки r'a
консультуе щодо ix усунення.
22. При надаtlнi вхiдного пакета документiв суб'ект звернеtIня повиIlеЕI IIада'I'и
дозвiл на обробку, використаIIня та зберiгання його персонаJIьних даI{их у межах, tlеобхiдttих
для надання послуги.
23. Працiвник I]eHTpy злiйсttlос ресс,граuiю вхiлrlого пакета докумеrliil] tIIляхоМ
внесення даних до пrурналу реестрацiТ (у паперовiй таlабо елек,гроl{IIiй формi) з обов'язкоtзим
зазначенням ycix наlIаних на LIac звертlення 2докумеtlтiв. Пiсrrя вrIесеIIIlя даних crtpaBi
присвоIосться tIoMep,

24. У

разi якщо вхiдttий пакет документiв отримано засобами поIIIтовоI'о зв'я:]l{У,
працiвник I]eHTpy не пiзнiше наступного робочого дня рееструе звернення та вхiдrrиЙ Itакет
документiв.
25. Пiсля ресстрацii вхiдного пакета докумеtlтiв працiвник L{errTpy t|opMyc спраRу
у паперовiй таlабо електроннiй формi, у разi потреби здiйснюс iT копiюватrня таiабо
сканування та у разi необхiдностi надсилае вi:lповiднi мiжвiдомчi запити.
26. Пiсля вчиненFIя дiй, перелбачених пунктами 25-27 цього,Рег.llамеIrту, ItрацiвIlиlс
I_{eHTpy зобов'язаний невiдкладно, але не пiзнiше З-х робочих лнiв, наlliслати (направи'ги)
справу до суб'скта надання соцiальних послуг.
27. Працiвники суб'скта FIадання соцiальних послуг зобов'язанi у визна'lеrti
законодавством строItи прийняти рiшення пlодо надання посJIуги або вiдмови в наданIri цiсТ
послуги та IIередати до фронт-офiсу I]eHTpy гtiдготовлеtli дlокумонти за резулLтатами на7цатtоТ
послуги або документ, який мiстить обгрунтовану вiлмову у надаtrtti послуги.
28, Вiдмова у наданнi послуги повинна бути обгруIlтована вiлгtовiдtlими нормами
чинFIого законодавства з наданням суб'екту звернення роз'яснення про мО>tсливiСТЬ
оскарження прийнятого рiшення.
29, Iнформацiя про кожну надану соцiалт,ну послугу та справу у rtallepclBiй (коrriя)
таlабо елеtстроннiй (вiдсканованi документи) формi, зокрема заява суб'скта зI]ер}IсIIllrt,
результаТ надаLIFIя соцiальноi послуги, копiя документа, Що засвiдчуе I]овI]ова)I(е}{t]я
гIредставника, зберiгаеться у I {eHTpi.
Yci матерiаJIи справи зберiгаються у суб'екта надання соцiаrтьноi llосJlуги.

ГРАФIК РОБО,ГИ

I{ellTpy нilда ll lIя iнтсгроваIl их ctl tцi il"ll L tIих п ocJly г
Бi"llоtзодсь Ktli ce.rt ипlноТ раllи з llрийому суб' с:к,гiв з l}epHclt ь
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