Адміністративні послуги, які надає департамент соціальної політики:
- Встановлення статусу учасника війни для осіб, які в період війни
працювали в індивідуальному господарстві;
- Надання допомоги на поховання;
- Встановлення статусу інваліда війни;
- Надання компенсацій за проїзд міжміським транспортом (в межах
України) особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- Надання статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- Надання путівки на оздоровлення або компенсації середньої вартості
путівки;
- Виплата компенсації за продукти харчування, щорічної допомоги на
оздоровлення та за шкоду, заподіяну здоров’ю громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- Надання компенсацій та пільг дітям, які потерпіли внаслідок
Чорнобильської катастрофи та їх батькам;
- Направлення інвалідів на лікарсько-консультативну комісію для
встановлення медичних показників щодо забезпечення їх автомобілем;
- Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям;
- Призначення державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування і грошове забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам;
- Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та
дітям-інвалідам;
- Призначення тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце
проживання їх невідоме;
- Призначення щомісячної компенсації, що надається працездатним
непрацюючим особам на догляд за перестарілим та інвалідами І групи;
- Надання статусу ветерана ОУН-УПА;
- Надання матеріальної допомоги;
- Надання статусу ветерана праці;
- Забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування інвалідів,
ветеранів війни та праці чи відшкодування за невикористану путівку на
санаторно-курортне лікування інвалідам війни;
- Видача скерування в протезні дільниці та забезпечення окремих категорій
населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування
відповідного державного замовлення;
- Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права
на пенсію та інвалідам;
- Призначення державної допомоги сім’ям з дітьми;
- Встановлення статусу вдови померлого (загиблого) ветерана війни);
- Призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги;
- Призначення надбавки на догляд за дитиною-інвалідом;

- Надання висновку в Івано-Франківський міський суд про доцільність
призначення недієздатній особі опікуна;
- Призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг
населенню;
- Призначення допомоги малозабезпеченій особі, що проживає разом з
інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновком
лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього
догляду, на догляд за ним;
- Видача витягу з протоколу засідання опікунської ради;
- Видача довідки про перебування заявників на обліку в органі опіки та
піклування щодо обмеження дієздатності;
- Надання дозволу опікуну (піклувальнику) недієздатної (обмежено
дієздатної) особи на укладення договорів, які підлягають нотаріальному
посвідченню та державній реєстрації, в тому числі щодо відчуження,
поділу, обміну майна (житлових, нежитлових приміщень, земельних
ділянок, автомобілів тощо), власником (співвласником) якого вона є;
- Надання дозволу опікуну (піклувальнику) щодо влаштування недієздатної
(обмежено дієздатної) особи до психоневрологічного інтернату;
- Виплата грошової компенсації для забезпечення житлом деяких категорій
осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність
України, а також членів їх сімей ;

