
ІК 05-02 (00139) 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина територіальним 

центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
 

Служба у справах дітей, сім’ї та соціального захисту 

Боратинської сільської ради 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг) 

 

Інформація про  центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 
звернення 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Боратинської сільської ради 

 

1 Місце знаходження центру надання 

адміністративних послуг 

Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративних 

послуг 

Волинська обл., Луцький район,                               

с. Боратин, вул. Центральна, 15 

Телефон: (0332) 294257 
Е-mail: boratyn.cnap@gmail.com 

веб-сайт: https://boratyn.silrada.org/ 

2 Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних 
послуг 

Графік прийому: 

Понеділок- четвер: 08.00 – 17.15 
П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Обідня перерва: 13.00 – 14.00 

Субота,неділя – вихідні дні. 

3 Інформація про  територіальний 
підрозділ та віддалені робочі місця 

ЦНАП (місце подання документів та 

отримання результату послуги) 

Волинська обл., Луцький район,     
ТП с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63а 

Телефон: (0332) 797 560                                                            

Е-mail:  girkapolonka@gmail.com  

Волинська обл., Луцький район,     

с. Баїв, вул.  Перемоги, 37                                                         

Телефон: (0332) 708 300                                                            

Е-mail:  baivska@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                   

с. Баківці, вул. Червоного Хреста, 12а, 

Телефон: (0332) 795 232                                                          

Е-mail:  bakivtsi@gmail.com 
Волинська обл., Луцький район,                                   

с. Коршів, вул. Лесі Українки,82 

Телефон: (0332) 793 134                                                          

Е-mail:  korshuw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                   

с. Лаврів, вул. Шкільна,1 

Телефон: (0332) 797 571                                                      

Е-mail:  lawruw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                   

с. Промінь, вул.  Миру, 11  

Телефон: (0332) 792 888                                                           

Е-mail:  promyn@gmail.com 
Волинська обл., Луцький район,                                   

с. Радомишль, вул. Центральна, 47 

Телефон: (0332) 787 537                                                         

Е-mail:  radomyshel@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                   

с. Ратнів, вул. Перемоги,9 

Телефон: (0332) 797 570                                                           

Е-mail:  ratniw@gmail.com 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України "Про соціальні послуги" частина 1 стаття 27 

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні" стаття 1 

5 Акти центральних органів 
виконавчої влади 

Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 "Деякі питання діяльності 
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)"  

Наказ ЦОВВ від 14.07.2016 №762 "Про затвердження форм документів, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19?find=1&text=+%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417-2009-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417-2009-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1417-2009-%D0%BF#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1084-16#Text


необхідних для оформлення на обслуговування в територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"  

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Особи похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на 

період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири 

місяці), які не здатні до самообслуговування і  потребують постійної 

сторонньої  допомоги 

7 Перелік необхідних документів Документи, що необхідно надати для отримання послуги: 
1. Письмова заява  

2. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

внутрішньо переміщеної особи) 

3. Довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю 

звернення за встановленням диференційованої плати за надання 

соціальних послуг 

4. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / 

будинку осіб 

5. Документ, що посвідчує особу 

6. Інформаційна довідка або витяг із Державного реєстру прав (для 

встановлення факту відсутності (наявності) укладеного громадянином 
договору довічного утримання (догляду) 

7. Копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності) 

8. Медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу 

в постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах 

 

8 Спосіб подання документів  Особисто або через законного представника 

9 Платність (безоплатність) надання  Адміністративна послуга надається безоплатно 

10 Строк надання  Звичайне надання 

16 днів (робочі). 

Надання послуги внутрішньо переміщеним особам здійснюється 

невідкладно 

1 день (календарні). 

11 Перелік підстав для відмови у 

наданні  

 Відсутність потреби осіб / сімей, які належать до вразливих категорій 

населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити 

потрапляння у складні життєві обставини в соціальних послугах за 

результатами оцінювання потреб 

Наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних 
протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання 

соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань) 

Ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа / сім’я 

12 Результат надання адміністративної 

послуги 

Рішення про надання соціальної послуги 

Відмова у наданні соціальної послуги 
 

13 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто 

14 Органи, до яких оскаржується Окружний адміністративний суд  
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