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1нФормАщйнА  кАрткА
Адм1н1стрАтивно.1.  послуги

видАчА нАпрАвлЕння в зАклАд
дошк1льно.і. освп`и (групи)компЕнсуючого типу

(назва адмiнiстративно.і. послуги)

упрАвл1ння осв1ти I нАуки
(найменування суб'скта надання адмiнiстра"внс>'і послуги)



Iнформацiя про Управлiння надання адмiнiс`,тративних послуг
ПОЛТаВСьКО.1. МiСЬКО.I. РадИ

Найменування Управлiння адмiнiстративних посjіуг
управлiння адмiнiстративних ПОЛТаВСЬКО.l.МiСЬКО.l.РадИ

•-
ПОСЛУГ, В ЯКОМУ Зд1ИСНЮ€ТЬСЯ
обслуговування суб' €кта звернення

L Мiсце3находження З6000, м. Полтава, вул.  Соборно~стj, 36
Управлiння адмiнiстративних t-послуг

2. Jнформацiя щодо режиму З понедiлка гто середу:  08,00 -17.15  (без

роботи Управлjння перерви)
четвер:  08.()0 ~ 2().00  (бе'3  перерви)адмiнiстіэативних послуг
п`ятниця:  8.()()      2().15  (без  перерви)

субота:  8.00 ~`  I 7,15  (без  перерви)
Вихіднии день ~ неділя

з. Телефон/факс (довiдки), Телефон/факс:  (0532) 60-63-70,
(`0532)  56-15-56,  068-3045050,  050-3045()50адреса електронно1. пошти та

веб-сайт Управлiння надання е-mаil:ш`эг€Ёv!imvi.i!:`;;;і`паi`эюрL,*о\,,г.uа

веб~сайт:l`шю:,,t```{,;`спаіэчэL#€:j\,`.і,iаадмiнiстративних послуг

НОрмативнi акти, якими регламенту€ться надання
адмiнiстРаТИВНО.1.ПОСЛУГИ

4. Закони Укра1.ни «Про освiту»
«Про дошкiльну освiту»

5. Акти `Кабiнету Мнjсітtjв Наказ Мі.нiстерства освiти і' науки Укра.і.ни,
Укра.і.ни, акти центральних Мнjстерства охорони здоров'я Укра.і.ни ві'д
органjв виконавчо.і. влади3 27.03.2006 №240/ 165  «Про затвердження

Порядку комплектування дошкiльних
навчальних закладiв (груп) компенсуючого
типу»

Умови отримання адмiнiстративно.і. послуги
6. .mдс,тава для одержання Заява на отримання нап,равлення в заклад

адмiнiстративно.і. послуги дошкiльно1' освiти (групй) компенсуючого
типу

7' 1. Копі'я паспортаВичерпнии перелік
документiв, необхjдних для 2.  Кttпiя свiдоцтва про народження дитини
о'гриманняадмiнiс'гра'т`ивно.I 3.  Висновоk. IIрtэ  комплексну психологог
послуги, а також вимоги до педагоhчну оцiнку ро'3витку дитини
l l l 1\ 4. Згода на автоматизовану, а також без

використання засобiв автоматизацi.і. обробку
(включаючи збирання, накопичення,



зберiгання та використання) персональних
даних

8. Порядок та спосі.б подання Особисто, через уповноваженого
документiв, необхiдних для представника за дорученням або поштою
отримання адмiнiстративно1.
послуги

9. Платнiсть (безоплатні.сть) Безоплатно
надання адмim.стративно1. чцЁа_
послуги

10. Строк надання Протягом 7 робочих днiвадмiнiстрати вно.і. послуги

11. Результат надання Отримання направлення в заклад
адмiнiстративно.і. послуги дошкiльноі' освiти (групи) компенсуючого

типу
12. Можливi способи отримання Видача направлення в заклад дошкiльноl.

вiдповiдi (`результату) освiти (групи) компенсуючою типу
заявниковi особисто або представнику
за довiренiстю або поштою

Оксана ТРИБРАТНачальник Управлiння освiти i науки
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