
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови  

від 12.07.2022 р.  № 85 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги 

“Встановлення статусу члена сім’ї загиблої (померлої) особи, яка добровільно 

забезпечувала проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадила 

волонтерську діяльність) та загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання ” 
 

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 Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII  

6 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 

року № 740 “Про затвердження Порядку надання статусу 

особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про 

mailto:tsnap.pervom@ukr.net
http://www.pervom-rada.gov.ua/
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статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, 

деяким категоріям осіб”, від 12.05.1994 року № 302 “Про 

порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів 

війни”. 

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 членів сім’ї загиблої (померлої) особи, яка 

добровільно забезпечувала проведення антитерористичної 

операції, здійснення заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 

(у тому числі провадила волонтерську діяльність) та 

загинула (пропала безвісти), померла внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання.  

       Право на встановлення статусу мають: 

- утриманці загиблого або того, хто пропав безвісти, яким у 

зв’язку з цим виплачується пенсія; 

- батьки; 

- один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно 

від того, виплачується йому пенсія чи ні; 

-  діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; 

- діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з 

інвалідністю до досягнення повноліття; 

- діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти. 

10 Вичерпний перелік  

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1) Заява довільної форми; 

2) копія свідоцтва про смерть або повідомлення про 

загибель особи; 

3) копії документів, які посвідчують родинні стосунки між 

загиблою (померлою) особою та членом його сім’ї; 

4) копія довідки медико-соціальної експертної комісії 

(МСЕК) дітей, які мають свої сім’ї, але стали особами з 

інвалідністю до досягнення повноліття. 

5) одна фотокартка заявника розміром 3 х 4 см; 

6) додатково: 
     Для сімей осіб, які добровільно забезпечували 

(добровільно залучалися до забезпечення) проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях (у тому числі провадили 

волонтерську діяльність за напрямами, визначеними абз. 9 

ч. 3 ст. 1 Закону України “Про волонтерську діяльність”) та 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, 

контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 

забезпечення проведення антитерористичної операції, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період її 

проведення, під час забезпечення здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#n28
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#n28
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стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, перебуваючи 

безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених 

заходів: 

- копія договору про провадження волонтерської діяльності 

(за наявності) або копія договору про надання 

волонтерської допомоги (за наявності); 

- свідчення командира (начальника) військової частини 

(органу, підрозділу), керівника добровольчого формування, 

які захищали незалежність, суверенітет і територіальну 

цілісність України та брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції в період її проведення, під час забезпечення 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів, про безпосередню участь 

особи в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, завірені печаткою 

військової частини; 

- довідка (витяг з наказу) керівника Антитерористичного 

центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про 

добровільне забезпечення або добровільне залучення до 

забезпечення проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях особи, яка 

загинула (пропала безвісти) або померла; 

- копія висновку судово-медичної експертизи; 

- копія рішення суду про встановлення факту 

добровільного забезпечення або добровільного залучення 

до забезпечення проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях особи, яка 

загинула (пропала безвісти) або померла, - за відсутності 

зазначених документів (крім свідоцтва про смерть (копії) 

або повідомлення про загибель особи та висновку судово-

медичної експертизи). 
       Для сімей осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих 

формувань, що були утворені або самоорганізувалися для 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної 

цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, за умови, що в подальшому 

такі добровольчі формування були включені до складу 
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Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної 

гвардії та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань та правоохоронних органів: 

- копія довідки керівника Антитерористичного центру при 

СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання 

добровольчим формуванням, до складу якого входила 

особа, що померла (загинула), завдань антитерористичної 

операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, 

Національною гвардією чи іншими утвореними відповідно 

до законів України військовими формуваннями та 

правоохоронними органами під час перебування 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у 

період її проведення; 

- копія документів про безпосереднє виконання завдань 

антитерористичної операції в районах її проведення 

(витяги з наказів, розпоряджень, книг нарядів, матеріалів 

спеціальних/службових розслідувань за фактами 

отримання поранень), а також інших виданих державними 

органами офіційних документів, що містять достатні 

докази про безпосередню участь особи, яка померла 

(загинула), у виконанні завдань антитерористичної 

операції в районах її проведення, або письмові свідчення 

не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою 

особою брали участь в антитерористичній операції та 

отримали статус учасника бойових дій або особи з 

інвалідністю внаслідок війни;  

- копія висновку судово-медичної експертизи. 
      Для сімей осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих 

формувань, що були утворені або самоорганізувалися для 

захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності 

України, але в подальшому такі добровольчі формування не 

були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної 

поліції, Національної гвардії та інших утворених відповідно 

до законів України військових формувань та 

правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти) або 

померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, одержаних під час виконання такими 

добровольчими формуваннями завдань антитерористичної 

операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, 

Національною поліцією, Національною гвардією та іншими 

утвореними відповідно до законів України військовими 

формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період 

її проведення: 

- клопотання про надання статусу особи, на яку 

поширюється чинність Закону України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, керівника 

добровольчого формування, до складу якого входила 

особа, яка загинула (пропала безвісти) чи померла. До 

клопотання додаються документи або письмові свідчення 

не менш як двох свідків з числа осіб, які разом з такою 

особою брали участь в антитерористичній операції та 

отримали статус учасника бойових дій, або особи з 

інвалідністю внаслідок війни, або учасника війни, що 
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підтверджують участь особи, яка загинула (пропала 

безвісти), померла, в антитерористичній операції; 

- копія довідки керівника Антитерористичного центру при 

СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання 

добровольчими формуваннями завдань антитерористичної 

операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, 

Національною гвардією та іншими утвореними відповідно 

до законів України військовими формуваннями та 

правоохоронними органами під час перебування 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у 

період її проведення; 

- копія висновку судово-медичної експертизи. 

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 за 

зареєстрованим місцем проживання  

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 

У місячний строк з дати подання документів 

14 Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Відсутність документів, зазначених у п.10 картки, та їх 

недостовірність. 

Наявність обвинувального вироку суду, який набрав 

законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або 

особливо тяжкого злочину під час участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

перебуваючи безпосередньо в районах та у період 

здійснення зазначених заходів. 

Виявлення факту підроблення документів про участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 

забезпеченні здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях або надання недостовірних даних 

про особу. 
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15 Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача/відмова у видачі “Посвідчення члена сім’ї 

загиблого” 

16 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Посвідчення видається заявнику особисто, за що він 

розписуються у відповідному журналі 

17 Примітка 

 

 

 
 

Начальник управління 

соціального захисту населення                                                        Валентина СТОРОЖЕВА 


