
Додаток № 106 
до рішення виконавчого комітету 

       Хмільницької міської ради  №363 
 « 15» липня  2021 р.   

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

Оформлення документів для оздоровлення та відпочинку дітей  
(назва адміністративної послуги) 

Управління праці та соціального захисту населення 
Хмільницької міської ради 

(найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги) 

Керуючий справами виконкому Хмільницької міської ради                                                          С. Маташ       
  

1. 
 

Місцезнаходження Центр надання адміністративних послуг  у м. Хмільнику 
Адреса: вул. Столярчука, буд.10, м. Хмільник,  Вінницької області,  
22000. 
Тел./факс: (04338) 2-20-85 
Веб-сайт: https://rada.ekhmilnyk.gov.ua/ 
Електронна пошта: admincentr_hm@ukr.net 
Графік роботи Центру надання адміністративних послуг у м. 
Хмільнику 
на період запровадження карантину: 
Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця - з 8.00 до 17.00 
Четвер - з 8.00 до 20.00 
Час прийому суб'єктів звернень: 
Понеділок, вівторок, середа, п'ятниця - з 8.00 до 15.30 
Четвер -  з 8.30 до 20.00 
Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні 
 
Управління праці та соціального захисту населення Хмільницької 
міської ради 
Адреса: 2 провул. Пушкіна, буд.8,м. Хмільник,  Вінницької області,  
22000. 
Тел./факс: (04338) 2-23-71, 2-26-56 
Веб-сайт:https://rada.ekhmilnyk.gov.ua/ 
Електронна пошта: socprotect_hm@ukr.net 
Графік роботи:  
Понеділок, вівторок, середа,  четвер  з 08.00 по 17.00 
Перерва для санітарної обробки : з 12.00 по 12.45 
Години прийому суб’єктів звернення: 
Понеділок, вівторок, середа,  четвер  з 08.00 по 16.00 
Перерва для санітарної обробки: з 12.00 по 12.45 
Субота, неділя , святкові дні – вихідні дні. 

2. Інформація щодо 
режиму роботи  
 

3.  Телефон / факс, 
електронна  адреса, 
офіційний веб-сайт 

4. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги, та 
вимоги до них 
 
 

1. Заява батька (матері) або осіб, що їх замінюють, (Додаток); 
2. Згода на обробку персоніфікованих даних заявника; 
3. Довідка з місця проживання;  
4. Копія свідоцтва про народження дитини; 
5.Документ, що засвідчує статус дитини;  
6.Довідка про проходження медичного огляду .Форма 079/о 

5.  Оплата Безоплатно 
6. Результат надання 

послуги 
Надання путівок або відмова у наданні путівок 

7.  Строк надання послуги 30 днів 

8. Спосіб отримання 
відповіді (результату) 

1.Особисто, в тому числі через представника за довіреністю (з 
посвідченням особи). 

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги 

1.Закон України «Про охорону дитинства»   
від 26.04.2001 № 2402-III 
2. Закон України "Про оздоровлення та відпочинок дітей". 
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