
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови  

від 12.07.2022 р.  № 85 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги 
“ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ У РАЗІ  ІНВАЛІДНОСТІ 

ВОЛОНТЕРА ВНАСЛІДОК ПОРАНЕННЯ (КОНТУЗІЇ, ТРАВМИ АБО КАЛІЦТВА), 

ОТРИМАНОГО ПІД ЧАС НАДАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ В РАЙОНІ 

ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ ІЗ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ, ВІДСІЧІ І СТРИМУВАННЯ 

ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ 

ОБЛАСТЯХ, БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ” 
 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги  

1 Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги  

Управління соціального захисту населення 

Первомайської міської ради, відділ у справах осіб з 

інвалідністю, ветеранів та організації соціальних послуг. 

  64102, Харківська обл., м. Первомайський,          

  4 мікрорайон, буд. 21, 

  телефон: (05748) 3-40-85,  

E-mail: uszn@pervom-rada.gov.ua 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в 

якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта 

звернення 

 Центр надання адміністративних послуг в                              

м. Первомайський виконавчого комітету Первомайської 

міської ради  Харківської області 

2 Місцезнаходження  64102, Харківська область, м. Первомайський, проспект 

40 років Перемоги, 1 

 

3 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця: 08.00-17.00 год., 

Четвер: 08.00-20.00 год., 

Субота 08.00-15.00 год., 

без перерви на обід, вихідний –неділя.   

4 Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної   

пошти та веб-сторінки 

центру надання 

адміністративних послуг  

Тел./факс (05748) 3-41-03 

e-mail: tsnap.pervom@ukr.net 

skype: tsnap.pervomayskiy 

http://www.pervom-rada.gov.ua/  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5 Закони України “Про волонтерську діяльність” від  19 квітня 2011 р.                  

№ 3236-VI 

6 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня                

2015 р. № 604 “Деякі питання виплати одноразової 

mailto:tsnap.pervom@ukr.net
http://www.pervom-rada.gov.ua/
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грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності 

волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або 

каліцтва), отриманого під час надання волонтерської 

допомоги в районі проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій 

та збройного конфлікту” 

7 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

- 

8 Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

9 Підстава для одержання 

адміністративної послуги  

Звернення волонтерів, які отримали інвалідність внаслідок 

поранення (контузії, травми або каліцтва): 

1) під час надання волонтерської допомоги громадянам в 

районі проведення антитерористичної операції, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській областях, бойових дій, 

збройного конфлікту, у тому числі в період здійснення 

догляду за хворими, особами з інвалідністю, одинокими, 

людьми похилого віку та іншими особами, які через свої 

фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують 

підтримки та допомоги і проживають в районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій, збройного 

конфлікту; 

2) під час надання волонтерської допомоги Збройним 

Силам, іншим військовим формуванням, правоохоронним 

органам, органам державної влади під час дії особливого 

періоду, правового режиму надзвичайного чи воєнного 

стану, проведення антитерористичної операції, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій та Луганській областях, бойових дій, 

збройного конфлікту. 

     Рішення про призначення одноразової грошової 

допомоги приймає міжвідомча комісія з питань розгляду 

матеріалів про визнання учасниками бойових дій та 

виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі 

(смерті) або інвалідності волонтера, яка утворена 

Міністерством у справах ветеранів України (далі – 

Міжвідомча комісія), після розгляду  документів, 

зазначених у п.7 Порядку та Умов виплати одноразової 

грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності 

волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або 

каліцтва), отриманого під час надання волонтерської 
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допомоги в районі проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій 

та збройного конфлікту, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 604. 

    Органи соціального захисту населення не пізніше ніж 

через три робочих дні письмово повідомляють особам, 

зазначеним у рішенні Міжвідомчої комісії, про 

призначення одноразової грошової допомоги, про 

надходження такого рішення та необхідність звернення за 

отриманням одноразової грошової допомоги 

10 Вичерпний перелік  

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

Після надходження до органів соціального захисту 

населення рішення Міжвідомчої комісії про призначення 

одноразової грошової допомоги особа, зазначена у рішенні 

Міжвідомчої комісії, подає такі документи: 

1)заяву про перерахування коштів для виплати одноразової 

грошової допомоги із зазначенням рахунка в установі 

банку; 

2) копію паспорта; 

3) копію ідентифікаційного номера (копію паспорта – для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера 

облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідному органові доходів і зборів і мають відмітку в 

паспорті). 
  

Примітка: копії документів звіряються з оригіналами 

та завіряються адміністратором центру надання 

адміністративних послуг 

11 Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги  

Заява та документи подаються заявником особисто  

12 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

 Безоплатно 

у разі платності: 

12.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких  

стягується плата 

- 

12.2 Розмір та порядок 

внесення плати за платну 

адміністративну послугу 

- 

12.3 Розрахунковий рахунок 

для внесення плати 

- 

13 Строк надання 

адміністративної послуги 

Одноразова грошова допомога виплачується особі 

шляхом її перерахування органом соціального захисту 

населення на рахунок в установі банку, зазначений 

особою, не пізніше ніж через три робочих дні після 

надходження коштів на рахунок органу соціального 
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захисту населення 

14 Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Подання неповного пакету документів, передбачених п.10  

15 Результат надання 

адміністративної послуги 

Повідомлення про виплату одноразової грошової допомоги 

16 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто або законним представником через центр 

надання адміністративних послуг 

17 Примітка 

 

 

 

 
Начальник управління 

соціального захисту населення                                                        Валентина СТОРОЖЕВА 


