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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Призначення одноразової грошової допомоги у разі 

загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок 

поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під 

час надання волонтерської допомоги в районі проведення 

антитерористичних операцій, бойових дій та збройних 

конфліктів 

Відділ прийому звернень громадян на призначення 

соціальних допомог та пільг управління праці та 

соціального захисту населення виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

1 Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Коростенської міської 

ради. 

2 Місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг 

11500, Житомирська обл., м. Коростень,  

вул. Шевченка, буд. 5. 

3 Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних 

послуг 

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця –  

з 08-00 до 16-00;  

середа – з 08-00 до 20-00;  

субота – з 08-00 до 15-00. 

4 Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та  

веб-сайт центру надання 

адміністративних послуг 

Тел./факс: (04142)50138;  

тел. (04142)50125; (04142)50126; (04142)50142; 

е-mail: cnap@korosten-rada.gov.ua; 

сайт: korosten-rada.gov.ua/permit-procedures/.  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

5 Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 
Відділ прийому звернень громадян на 

призначення соціальних допомог та пільг 

управління праці та соціального захисту 

населення виконавчого комітету Коростенської 

міської ради. 

6 Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Коростень,  

вул. Музейна, буд. 5. 

7 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця – 

з 08-00 до 17-00;  

обідня перерва – з 12-00 до 13-00; 

вихідні дні: субота, неділя, святкові та 

неробочі дні. 

8 Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт  

Тел. (04142)96352; 

е-mail: upszn@korosten-rada.gov.ua; 

сайт: http://korosten-rada.gov.ua/the-executive-

authorities/management-and-offices/upravlinnya-

pratsi-ta-sotsialnogo-zahistu-naselennya/. 

mailto:cnap@korosten-rada.gov.ua
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Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

9 Закони України Закон України «Про волонтерську діяльність» 

від 19.04.2011 року № 3236-VI. 

10 Акти Кабінету 

Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 

року № 604 «Деякі питання виплати одноразової 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». 

11 Акти центральних 

органів виконавчої 

влади 

 

12 Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ 

органів місцевого 

самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

13 Підстава для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Звернення членів сім’ї, батьків та утриманців загиблого 

(померлого) волонтера; волонтерів, які отримали 

інвалідність внаслідок поранення (контузії, травми або 

каліцтва), отриманого під час надання волонтерської 

допомоги в районі проведення антитерористичної операції, 

бойових дій та збройного конфлікту. 

14 Вичерпний перелік 

документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Члени сім’ї, батьки та утриманці загиблого (померлого) 

подають такі документи: 

заяву кожного заявника, а якщо в загиблого залишилася 

малолітня чи неповнолітня дитина, заяву подає інший з 

батьків, опікун або піклувальник; 

довідку судово-медичної експертизи про причини смерті 

або довідку про характер отриманих поранень у районі 

проведення антитерористичної операції, а також у разі 

необхідності свідчення керівника одного з підрозділів 

Збройних Сил, інших військових формувань, 

правоохоронних органів, органів державної влади про 

надання волонтером волонтерської допомоги.  

До заяви додаються копії: 

свідоцтва про смерть волонтера; 

свідоцтва про народження волонтера - для виплати 

одноразової грошової допомоги батькам загиблого 

(померлого); 

свідоцтва про шлюб - для виплати грошової допомоги 

дружині (чоловікові); 

сторінок паспорта заявника з даними про прізвище, ім’я 

та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації; 

свідоцтва про народження дитини - для виплати 

одноразової грошової допомоги дитині; 



документа, що підтверджує реєстрацію у Державному 

реєстрі фізичних осіб - платників податків (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) кожного заявника, а якщо серед них є дитина, - 

одного з батьків або опікунів чи піклувальників; 

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у 

місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення 

опіки чи піклування (у разі здійснення опіки або піклування 

над дитиною загиблого волонтера); 

рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, 

що підтверджує факт перебування заявника на утриманні 

загиблого (померлого), - для виплати допомоги особі, яка не 

була членом сім’ї загиблого (померлого), але перебувала на 

його утриманні. 

Волонтер у разі настання інвалідності, подає: 

заяву про виплату одноразової грошової допомоги у 

зв’язку з установленням інвалідності; 

копію довідки медико-соціальної експертної комісії про 

встановлення групи інвалідності; 

довідку судово-медичної експертизи про характер 

отриманих поранень у районі проведення антитерористичної 

операції, а також у разі необхідності свідчення керівника 

одного з підрозділів Збройних Сил, інших військових 

формувань, правоохоронних органів, органів державної 

влади про надання волонтером волонтерської допомоги.  

До заяви додаються копії: 

сторінок паспорта волонтера з даними про прізвище, ім’я 

та по батькові, дату його видачі і місце реєстрації; 

документа, що підтверджує реєстрацію у Державному 

реєстрі фізичних осіб - платників податків (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) кожної з осіб, які мають право на отримання 

грошової допомоги, а якщо серед них є діти, – одного з 

батьків або опікунів чи піклувальників. 

15 Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, 

подаються особою, яка претендує на призначення допомоги 

самостійно, спеціалісту відділу прийому звернень громадян 

на призначення соціальних допомог та пільг управління 

праці та соціального захисту населення виконавчого 

комітету Коростенської міської ради. 

16 Платність 

(безоплатність) 

надання 

адміністративної 

послуги 

Адміністративна послуга надається безоплатно. 



17 Строк надання 

адміністративної 

послуги 

Одноразова грошова допомога виплачується з дати 

загибелі (смерті) волонтера, що зазначена у свідоцтві про 

смерть, або з дати встановлення інвалідності, що зазначена у 

довідці медико-соціальної експертної комісії. 

У місячний строк з дня надходження документів 

Міжвідомча комісія приймає рішення про призначення 

одноразової грошової допомоги. 

Міжвідомча комісія протягом трьох робочих днів після 

прийняття рішення подає Мінсоцполітики списки волонтерів 

та осіб, щодо яких прийнято рішення про призначення 

одноразової грошової допомоги. 

Мінсоцполітики не пізніше ніж через 14 робочих днів 

подає списки волонтерів та осіб, щодо яких прийнято 

рішення про призначення одноразової грошової допомоги, з 

відповідними розрахунками Мінекономрозвитку для 

внесення Кабінетові Міністрів України проекту рішення про 

виділення коштів з резервного фонду державного бюджету 

для виплати одноразової грошової допомоги. 

Міжвідомча комісія не пізніше ніж через п’ять робочих 

днів після прийняття Кабінетом Міністрів України рішення 

про виділення коштів надсилає структурним підрозділам з 

питань соціального захисту населення рішення про 

призначення одноразової грошової допомоги. 

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. 

18 Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

Виплата одноразової грошової допомоги не здійснюється, 

якщо загибель (смерть), поранення (контузія, травма або 

каліцтво) чи інвалідність волонтера є наслідком: 

вчинення ним злочину або адміністративного 

правопорушення; 

вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного чи 

токсичного сп’яніння; 

навмисного спричинення собі тілесного ушкодження або 

самогубства (крім факту доведення особи до самогубства, 

встановленого судом); 

подання особою свідомо неправдивих відомостей для 

призначення і виплати одноразової грошової допомоги; 

інших обставин, не пов’язаних з волонтерською 

діяльністю. 

19 Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Призначення одноразової грошової допомоги або відмова 

в призначенні одноразової грошової допомоги. 

20 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто, через уповноваженого представника заявника 

(у разі наявності належним чином оформленої довіреності на 

отримання документів та документа, що посвідчує особу) 

або через засоби поштового зв’язку. 

Одноразова грошова допомога виплачується особі 

шляхом її перерахування на рахунок в установі банку, 



 

 

 

зазначений особою. 

21 Примітка  

22 Додатки Зразок заяви. 


