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Iнформацiя про Управлiння н{ідання адмiгіit`т|tативних послуг
ПОлтавсьКО.].МiС`ЬКО.I.РадИУправлiнняадмiнiстративhих послуг

Найменування
Управлiння адмiнiстративних ПОЛТаВСЬКО.1. МiСЬКО.l. РадИА,

-
ПОСЛУГ,  В ЯКОМУ Зд1ИСНЮ€ТЬСЯ

обслуговування суб'€кта звернеIiня

L
j<Мiсцезнаходження

3600(), м. Полтава, вул. Соборност].,`36•чн#
Управлi ння адмiнiстрати.вних
послуг

2' Iнформацiя щодо режиму З понеді.лка по середу:  08.00 -17.15  (без
перерви)роботи Управлiння
четвер:  08.00 ~ 20.()0 (без  перерви)адмiнiстративних послуг
п'ятниця:  8.()0 ~ 20.15  (без  перерви)
субота:  8.00  ~  17.15  (без  перерви)
Вихiдний день ~ недiля

3. Телефон/факс (довiдки), Телефон/факс:  (0532) 60-63н70,

(0532)  56-15п56,  068-ЗО45059i` 050-3045050адреса електронно'і. пошти та
егmаil:шжз\і'!iі"\'€.tt';i`;с`,паі`э+эL*{.t.v.uавеб~сайт Управлiння надання
вебhс'айт:  lі{t э :,,.``.,,,``сп{ііэ-рL *оv'. uaадмiнjстративних послуг

НОрмативнi акти, якими регламенту€ться надання
адмiнiстративно.і. послуги

4. Закони Укра.і.ни «Про освiту»
«Про дошкiльну освjту»

5. Акти Кабiнету Мі'нiсііэiв Наказ Мiнiстерства освiти i  науки  Укра.і.ни
Укра'і'ни, акти центральних та Мiнiстерства охорони здоров'я Укра.і.ни
органiв виконавчо.і. владиt вiд о6.02.20 ] 5 № 104/52 «Про `3атвердження

Порядку комплектування iнклюзивних груп
у дошкiльних навчальних закладах»

Умови отримання адмiнiстративно.і. послуги
6' Пiдстава для одержання Заява на отримання направлення до

адмi нjс,тративно.і. послуг`и ].нклюзивно.і' групи закладу дошкiлъноТ
освiти

7. Вичерпний перелiк 1. Копiя паспорта
документiв, необхiдних для 2. Копjя свiдоцтва про народженця дитини
отримання адмiнiстративно.і. 3.  Висновt>к про комплекспу психологог
послуги, а також вимtэги доних педагогiчну оцiнку ро'3витку дитини

4, Згода на автомати'3овану, а також без
використання засобiв автомати3ацi'і. обро:бку
(включаючи збирання, накопичення,
зберiгання та використання) персональних
даних



8. Порядок та спосiб подання Особисто, через уповноваженого
документiв, необхiдних для представника за дорученням або поштою
отримання адмiнiстративно.і.
тюслуги

9. Платнiсть (безоплатнiсть) Безоплатно
надання адмiнiстративноі.     з.`
послуги

10. Строк надання ПрОтягОм 7 роб" днiвадмiнiстративноі. послуги
11' Результат надання Отримання направлення до iнклюзивноi.

адмiнiстративно'і. послуги групи закладу дошкjльно.і. освiти

12. Можливi способи отримання Видача направлення до iнклюзивно.і. групи
вiдповiдj (результату) закладу дошкjльно.і' освjти заявниковj

особисто або представнику за довiренiстю
або поштою

Начальник Управлiння освiти i науки •ёz---,-/ Оксана ТРШРАТ
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