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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
адмiнiстративноI послуги (УСЗ -;О

ПРИЗНАЧЕННЯ ОДнОРАЗовоi грошовоi допомоги у рдзI здгиБЕлI
(CMEPTI) АБО ОСОБI З IНВАЛIДНIСТЮ ВОЛОНТЕРУ ВНАСЛIДОК ПОРДНЕННЯ

(КОНТУЗIi, ТРАВМИ АБО КАЛIЦТВА), ОТРИМАНОГО ПIД ЧАС НАДАННЯ
волонтЕрськоi допомоги в рАЙонI провЕдЕння

АнтитЕрористичних опЕрАцrЙ, ьоЙових дIЙ тА зБроЙних
КОНФЛIКТIВ

Суб'ект надання
адмiнiстративноi
послуги

Щентр надання
алмiнiстративних
послуг
(найменування,
мiсцезнаходження,
режим роботи,
телефон, адреса
електронноi пошти та
вебсайту)

Управлiння соцiального захисту населення [олинськоi РЩА

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. !олина, вул. Грушевського, l8
Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- 1 6:00
четвер: 09:00-20:00
п'ятниця: 08:00-15:00
субота, недiля - вихiдний день
телефон:
ел. пошта: cnap,dolyna.info@gmail.com
www.cnap.dolyna. if.uа

Перелiк документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

,Щля отримання одноразовоi грошовоi допомоги члени сiм'i,
батьки та утриманцi загиблого (померлого) (да,,ri - заявники)
подають мiжвiдомчiй KoMicii з питань розгляду матерiалiв про
визнання r{асниками бойових дiй та виплати одноразовоТ
грошовот допомоги у разi загибелi (cMepTi) або iнвалiдностi
волонтера, утворенiй MiHBeTepaHiB (ла-пi - мiжвiдомча комiсiя),
TaKi докуtчrенти:

з{UIву кожного заявника, а якщо в загиблого зz}лишилася
малолiтня чи неповнолiтня дитина, - зчUIву подас iнший з
батькiв, опiкун або пiклувальник;

довiдку судово-медичноi експертизи про причини cMepTi
абО довiдкУ прО характеР отриманиХ поранень у раЙонi
проведення антитерористичноi операцii, здiйснення заходiв iз
забезпечення нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi i
стримування збройноТ агресii Росiйськоi Федерацii у Щонецькiй
та Луганськiй областях, а також у разi необхiдностi свiдчення
керiвника одного з пiдроздiлiв Збройних Сил, iнших вiйськових
формувань, правоохоронних органiв, органiв державноi влади,



який перебувас безпосередньо в районi проведення
антитерористичноТ операцiI, здiйснення заходiв iз забезпечення
нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi i стримування збройноТ

агресii Росiйськоi Федерацii у Донецькiй та Луганськiй
областях, бойових дiй та збройного конфлiкту, про надання
волонтером волонтерськоТ допомоги. Також можуть додаватись
iншi документи, якi пiдтверджують факт надання волонтерськоТ

допомоги в районi проведення антитерористичноТ операчii,
здiйснення заходiв iз забезпечення нацiональноi безпеки i
оборони, вiдсiчi i стримування збройнот агресii Росiйськоi
Федерацii у ,Щонечькiй та Луганськiй областях, бойових дiй та
збройного конфлiкту,

,Що заяви додаються копii:
свiдоцтва про смерть волонтера;
свiдоцтва про народження волонтера - для виплати

одноразовоi грошовоi допомоги батькам загиблого (померлого);
свiдоцтва про шлюб - для виплати грошовоТ допомоги

лружинi (чоловiковi);
cTopiHoK паспорта заrIвника з даними про прiзвище, iм'я та

по батьковi, дату його видачi i мiсце реестрацii;
свiдоцтва про народження дитини - для виплати

одноразовоТ грошовоi допомоги дитинi;
документа, що пiдтверлжуе ресстрацiю у .Щержавному

peccTpi фiзичних осiб - платникiв податкiв (копiю паспорта -

для фiзичних осiб, якi через своi релiгiйнi переконання
вiдмовляються вiд прийняття ресстрачiйного номера облiковоi
картки платника податкiв та повiдомили про це вiдповiдному
органовi доходiв i зборiв i мають вiдмiтку в паспортi) кожного
заявника, а якщо серед них € дитина, - одного з батькiв або
опiкунiв чи пiклувальникiв;

рiшення районноТ лержалмiнiстрашii, виконавчого органу
MicbKoi ради або суду про встановлення опiки чи пiклування (у

разi здiйснення опiки або пiклування над дитиною загиблого
волонтера);

рiшення суду або нотарiа-пьно посвiдченого правочину, що
пiдтверджус факт перебування зtulвника на утриманнi загиблого
(померлого), - для виплати допомоги особi, яка не була членом
ciM'i загиблого (померлого), але перебувала на його у:рцмrqчцi.

Порялок та спосiб
подання документiво
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послYги

У паперовiй формi документи подаються заrIвником особисто
або його представником (законним представником) або
надсилаються поштою.

платнiсть
(безоплатнiсть)

Безоплатно.

Строк надання
адмiнiстративноi
послYги:

З робочих днi.

Результат надання
адмiнiстративноi
послYги

Пиоьмове повiдомлення про призначення одноразовоi грошовоi

допомоги чи вiдмову.



можливi способи
отримання вiдповiдi
(результатч)

особисто
заявником.

або надсилаеться поштою на адресу, вказану

Акти законодавс.гва,
що реryлюють
порядок та умови
надання
адмiнiстративно[
послуги

I. JaKoH украlни Kllpo статус BeTepaHiB вiйни, гарантii ix
соцiального захисту>, Закон Украiни <Про 

"оrrо"Ъ.р."*удiяльнiсть> ст.6>
2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни про видiлення коштiв
з резервного фонду державного бюджету для виплат
одноразовоi грошовоI допомоги.


