
                       

  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПОСЛУГИ  

Довідка про перебування (неперебування) на обліку у статусі безробітного у Рівненському 

міському центрі зайнятості  

(назва послуги)  

Рівненський міський центр зайнятості  
(найменування суб’єкта надання послуги)  

  

 Інформація про центр надання адміністративної послуги  

1.  Найменування органу, в 

якому здійснюється  

обслуговування суб’єкта  

звернення: центру надання 

адміністративних послуг  

Центр надання адміністративних послуг у місті Рівному  

2.  Місцезнаходження   33028, м. Рівне, майдан Просвіти, 2  

3.  Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок, середа, четвер: 9.00 - 18.00  

Вівторок: 9.00 - 20.00  

П'ятниця, субота: 9.00 - 16.00  

Без обідньої перерви  

Вихідні дні: неділя, святкові та неробочі дні  

4.  Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та веб- 

сайт  

Тел. (0362) 40-00-43  

E-mail: cnap.rivne@ukr.net  

Сайт: https:// www.cnaprv.gov.ua  

 Інформація про суб’єкт надання послуги  

 5.  Найменування суб’єкта 

надання послуги  Рівненський міський центр зайнятості  

6.  Місцезнаходження  33000, м. Рівне, вул. Кавказька, 4  

7.  Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок-четвер: 8.00 - 17.15  

П'ятниця: 8.00 - 16.00  

Без обідньої перерви   

Субота, неділя: вихідний  

8.  Телефон/факс, адреса 

електронної пошти та веб-сайт  

Тел. (0362) 22-15-46  

E-mail: nmrivne@rvocz.gov.ua  

 Нормативні акти, якими регламентується надання послуги  

9.  Законодавство України  Закон України «Про адміністративні послуги».  

Закон України «Про зайнятість населення».  

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».  

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 року 

№1751 «Про затвердження Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім’ям з дітьми».  

Основи законодавства України про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування.  

 

 



 
Умови отримання послуги  

10.  Підстава для отримання 

послуги  
Заява суб’єкта звернення або уповноваженої особи (згідно 

з довіреністю) про отримання довідки щодо перебування 

(неперебування) особи на обліку у статусі безробітного, 

для осіб, які звернулися до Центру надання 

адміністративних послуг у місті Рівному для оформлення 

державних допомог сім’ям з дітьми. 

11.  Перелік документів, 

необхідних для отримання 

послуги, а також вимоги до них  

1. Заява.  

2. Паспорт громадянина України або документ, що 

посвідчує особу іноземця.  

3. Довідка про реєстрацію місця проживання (для 

власників ID-картки).  

4. Реєстраційний номер облікової картки платника 

податків.  

12.  Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання послуги  

Пакет документів подається до Центру надання 

адміністративних послуг у місті Рівному суб’єктом 

звернення особисто чи уповноваженою особою (згідно з 

довіреністю).  

13.  Платність (безоплатність) 

надання послуги  

Безоплатно.  

14.  Строк надання послуги  Не пізніше другого  робочого дня  з дня  отримання заяви 

та документів.  

15.  Перелік підстав для відмови у 

наданні послуги  

Подання неповного пакету документів зазначеного у 

пункті 11 цієї Інформаційної картки.  

16.  Результат надання послуги  Довідка про перебування (неперебування) особи на обліку 

у статусі безробітного у Рівненському міському центрі 

зайнятості.  

17.  Способи отримання відповіді 

(результату)  

Особисто, уповноваженим представником.  

18.  Додатки  Заява.  

  

  


