
Затверджено 

рішенням виконавчого комітету 

Білозерської селищної ради 

від 29 травня 2020 року №38 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

10-10 Надання пільговим категоріям населення матеріальної допомоги на оплату послуг по 

зубопротезуванню 
(назва адміністративної послуги) 

Білозерська селищна рада                                                                                                                
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 
1. Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

відділ Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Білозерської селищної ради 

2. Місцезнаходження ЦНАП   75000, смт  Білозерка, вул. Свободи, 83 (перший поверх) 

75004 с. Томина Балка вул. Шевченка, 44 (віддалене робоче місце) 

75015 с. Надеждівка, Центральна 35 (віддалене робоче місце) 

3. Інформація щодо режиму роботи 

ЦНАП   

Графік роботи відділу ЦНАП виконавчого комітету Білозерської 

селищної ради:      

             Понеділок: з 8.00 до 17.00 

Вівторок: з 8.00 до 17.00 

Середа: з 8.00 до 17.00 

Четвер: з 8.00 до 20.00 

П’ятниця: з 8.00 до 15.45 

без перерви на обід 

Субота:                 вихідний 

Неділя:                  вихідний 

Графік роботи віддалених робочих місць відділу ЦНАП: 

Понеділок: з 8.00 до 17.00 

Вівторок: з 8.00 до 17.00 

Середа:  з 8.00 до 17.00 

Четвер:  з 8.00 до 17.00 

П’ятниця: з 8.00 до 15.45 

Обідня перерва з 12.00 до 12.45 

Субота:  вихідний 

              Неділя:  вихідний 

4. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

ЦНАП   

(0547) 33-8-14, +380997007438 

Е-mail:posbel@ukr.net  

Офіційний сайт: http://bilozerka-otg.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5. Закони України    «Про звернення громадян» (ст.20) 

6. Акти Кабінету Міністрів України - 

7. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

- 

8. Акти місцевих органів виконавчої 

влади/ органів місцевого 

самоврядування 

- рішення 31 сесії сьомого скликання Білозерської селищної ради від 

20.12.2019 р. №436/662 «Про Програму соціально-економічного 

розвитку території  Білозерської селищної ради (смт.Білозерка, 

с.Розлив, с.Черешеньки, с.Томина Балка, с.Новодмитрівка, 

с.Надеждівка, с.Зорівка, с.Знам’янка) та галузевих програм на 2020-

2022 роки»; 

- Програма соціального захисту населення на території Білозерської 

селищної  ради на 2020-2022 роки затверджена рішенням 31 сесії 

сьомого скликання Білозерської селищної ради від 20.12.2019 р. 

http://bilozerka-otg.gov.ua/


№436/662 

- рішення 2 сесії сьомого скликання Білозерської селищної ради від 

14.11.2017 року № 5/232 «Про Положення про постійні комісії» 

Умови отримання адміністративної послуги 

9. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Письмове звернення 

10. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

- заява;  

- копія паспорту та ідентифікаційного номеру заявника; 

- довідка про доходи отриманні за останні 6 місяців поточного року 

заявника; 

- медична довідка про стоматологічні послуги датовані поточним 

роком;  

- копія документу, що підтверджує статус пільговика згідно п.2.3.2 

Програми; 

- реквізити Ощадбанку заявника 

11. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заява та пакет документів подаються особисто заявником або 

уповноваженою особою 

12. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

13. Строк надання адміністративної 

послуги 

45 днів 

14. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

Рішення комісії з питань гуманітарної політики та соціального 

захисту населення 

15. Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення виконавчого комітету.  

16. Способи отримання відповіді 

(результату) 
сайт селищної ради http://bilozerka-otg.gov.ua 

17. Примітка  - 

 

http://bilozerka-otg.gov.ua/

