ІНФОРМАЦІЙНА
КАРТКА
№ 222
Затверджена рішенням
виконкому міської ради
від 02.10.2019 № 347

Центр надання
адміністративних
послуг виконкому
Пирятинської
міської ради
те
Е-

Понеділок
Вівторок –
Середа – з
Четвер – з
П’ятниця

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

37000, м. Пирятин
пл. Героїв Майдану, 2
тел. (05358)3-23-50, 3-23-53
mail: cnap@pyryatyn-mrada.gov.ua
Графік роботи:
Понеділок – з 08-00 до 17-00
Вівторок - з 08-00 до 17-00
Середа - з 08-00 до 17-00
Четвер - з 08-00 до 20-00
Пʼятниця – з 08-00 до 17-00
Субота - з 08-00 до 14-00

Про виплату компенсації за проїзд автомобільним
транспортом пільгових категорій громадян на міжміських та
міжобласних автобусних маршрутах загального
користування, протяжність яких перевищує 50 км (регулярні
пасажирські перевезення)
1. Заява встановленого зразка.
2. Паспорт громадянина України.
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки
Перелік документів,
платника податків.
необхідних для (надання)
4. Пільгове посвідчення.
отримання
5. Іменний квиток на проїзд.
послуги
6. Довідка з реквізитами банківського рахунку
заявника.
Заява з доданими документами надається заявником
особисто чи уповноваженою ним особою або
Порядок та спосіб їх
надсилається поштою цінним листом з описом
подання
вкладення та повідомленням про вручення
Платність(безоплатність) Безкоштовно
надання послуги
Протягом 30 днів з дня реєстрації заяви про надання
послуги
Строк надання послуги, а
також строк здійснення дій,
прийняття рішень у процесі
надання послуги
Подання документів не в повному обсязі
Перелік підстав для відмови
у наданні послуги
Результат надання
адміністративної послуги
Способи отримання відповіді
(результату)
Акти законодавства, що
регулюють порядок та
умови

Рішення Центру по нарахуванню та здійснення
соціальних виплат у Полтавській області.
Зарахування коштів на особистий рахунок заявника з
обласного бюджету
Закон України „Про місцеве самоврядування в
Україні“,

надання послуги

9.

Право на оскарження

10.

Відповідальний за
виконання

Рішення другої сесії Полтавської обласної ради
восьмого скликання від 29.12.2020 „Про затвердження
Комплексної програми соціального захисту населення
Полтавської області на 2021-2025 роки“ затверджена
рішенням другої сесії Полтавської обласної ради
восьмого скликання від 29.12.2020, наказ Міністерства
транспорту та звʼязку України від 25.05.2006 № 503
„Про затвердження типових форм квитків на проїзд
пасажирів і перевезення багажу на маршрутах
загального користування“
Суб’єкт звернення має право подати скаргу: на дії чи
бездіяльність адміністраторів керівнику ЦНАП або
міському голові;
до суб’єкта надання послуги або до вищого органу
відносно того органу, що вирішив справу та в судовому
порядку
Управління соціального захисту населення
Лубенської районної державної адміністрації
Відділ з питань надання державних соціальних
допомог, субсидій, інших видів соціальної підтримки
населення та роботи з інформаційними системами № 3
37000, Полтавська обл., м.Пирятин,
пл.Ярмакова, 41
тел. (05358) 2-04-62

Начальнику відділу №3 Управління
соціального захисту населення Лубенської
райдержадміністрації
Гудзю В.В.
_________________________________
(П.І.Б. заявника повністю)
_________________________________________

________________________________________
(адреса проживання/ реєстрація)

_______________________________
(телефон)

Заява
Прошу виплатити компенсацію за пільговий проїзд автомобільним
транспортом на міжміських та міжобласних автобусних маршрутах загального
користування.
До заяви додаю _______проїзних квитків.

Дата __________________

Підпис ______________

