Додаток 141 до рішення виконавчого
комітету Коростенської міської ради
від 07.04.2021 р. за № 261

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Установлення статусу, видача посвідчень та призначення
компенсації і допомоги членам сім’ї загиблого (померлого)
ветерана війни
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Коростенської міської ради
Інформація про центр надання адміністративної послуги
1

2
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Найменування центру надання
адміністративних послуг, в якому
здійснюється обслуговування
суб’єкта звернення
Місцезнаходження центру надання
адміністративних послуг
Інформація щодо режиму роботи
центру надання адміністративних
послуг
Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та
веб-сайт центру надання
адміністративних послуг

Центр надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Коростенської міської
ради.
11500, Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Шевченка, буд. 5.
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.
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
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Місцезнаходження

7

Інформація щодо режиму роботи

8

Телефон/факс (довідки), адреса
електронної пошти та веб-сайт

Управління праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету Коростенської
міської ради.
11500, Житомирська обл., м. Коростень,
вул. Шевченка, буд. 8.
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.
Тел.: (04142)44124;
е-mail: upszn@korosten-rada.gov.ua;
сайт: http://korosten-rada.gov.ua/the-executiveauthorities/management-and-offices/upravlinnyapratsi-ta-sotsialnogo-zahistu-naselennya/.

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
9

Закони України

10

Акти Кабінету
Міністрів України

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» від 22.10.1993 року № 3551-XII (далі –
Закон), ст. 10.
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994
року № 302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних

знаків ветеранів війни».
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2015
року № 740 «Про затвердження Порядку надання статусу
особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
деяким категоріям осіб».
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Акти центральних
органів виконавчої
влади
Акти місцевих органів
виконавчої влади/
органів місцевого
самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги

13

14

Підстава для
отримання
адміністративної
послуги
Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Загибель (смерть) внаслідок поранення, контузії,
каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини та за
інших підстав, визначених статтею 10 Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
Для дружин (чоловіків,) які не одружилися вдруге,
померлих осіб з інвалідністю внаслідок Другої світової
війни, а також померлих учасників війни і бойових дій,
визнаних за життя інвалідами (п. 2 ст. 10 Закону):
заява;
копія паспорта заявника з реєстрацією на території
Коростенської міської територіальної громади, так як
пільгове посвідчення видається органами соціального
захисту за місцем реєстрації заявника;
копія свідоцтва про смерть померлого ветерана війни;
копія свідоцтва про шлюб;
копія пільгового посвідчення померлого ветерана війни;
копія довідки МСЕК про причину та групу інвалідності
померлого ветерана війни;
копія пільгового посвідчення ветерана війни при
наявності його у заявника;
фотографія заявника розміром 3 х 4 см.
При собі заявник повинен мати оригінали всіх
документів, з яких знято копії, для звірки з даними
оригіналів документів.
Для дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге,
загиблих
військовослужбовців,
померлих
військовослужбовців, прирівняних до осіб з інвалідністю
внаслідок війни та учасників бойових дій, у яких причина
смерті пов’язана з виконанням обов’язків військової служби
під час захисту Батьківщини, або виконання інших
обов’язків військової служби, службових обов’язків (п. 1 ст.
10 Закону):
заява;
копія паспорта заявника з реєстрацією на території
Коростенської міської територіальної громади, так як
пільгове посвідчення видається органами соціального
захисту за місцем реєстрації заявника;

копія свідоцтва про смерть померлого ветерана війни;
для загиблих ветеранів війни – підтверджуючі документи
про їх загибель (повідомлення про загибель) при виконанні
обов’язків;
копія витягу із протоколу засідання Центральної
військово-лікарської комісії МО України (далі – ЦВЛК) по
встановленню причинного зв’язку захворювань, поранень,
контузій, травм, каліцтв з зазначенням, що причина смерті
пов’язана з виконанням обов’язків;
для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ксерокопія експертного висновку Центральної міжвідомчої
експертної комісії МОЗ та МНС України по встановленню
причинного зв’язку, що привели до інвалідності, у якому
зазначено, що причина його смерті пов’язана з виконанням
обов’язків військової служби по ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС;
копія свідоцтва про шлюб;
копія пільгового посвідчення загиблого чи померлого
ветерана війни;
копія довідки МСЕК про причину та групу інвалідності
загиблого чи померлого ветерана війни при наявності її у
ветерана війни;
копія пільгового посвідчення ветерана війни при
наявності його у заявника;
для військовослужбовців, які брали участь в бойових діях
в зоні проведення АТО, довідка про безпосередню участь в
бойових діях в цій зоні;
для інших учасників бойових дій – довідка з військкомату
про періоди участі в бойових діях з зазначенням країни, на
території якої велись бойові дії;
для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС –
довідка з військкомату про період виконання заявником
обов’язків військової служби по ліквідації наслідків аварії на
ЧАЕС;
витяг з наказу про виключення зі списків особового
складу частини в зв’язку зі смертю (для УБД в зоні
проведення АТО);
копія довідки про причину смерті (для УБД в зоні
проведення АТО);
фотографія заявника розміром 3 х 4 см.
При собі заявник повинен мати оригінали всіх
документів, з яких знято копії, для звірки з даними
оригіналів документів.
Для дітей* загиблих військовослужбовців, померлих
військовослужбовців, прирівняних до осіб з інвалідністю
внаслідок війни та учасників бойових дій, у яких причина
смерті пов’язана з виконанням обов’язків військової служби
під час захисту Батьківщини, або виконання інших
обов’язків військової служби, службових обов’язків (п. 1 ст.
10 Закону):
заява;
копія паспорта мами дитини чи дитини, при наявності у

неї паспорта, з реєстрацією на території Коростенської
міської територіальної громади, так як пільгове посвідчення
видається органами соціального захисту за місцем реєстрації
заявника;
копія свідоцтва про смерть померлого ветерана війни;
для загиблих ветеранів війни – підтверджуючі документи
про їх загибель при виконанні обов’язків;
копія витягу із протоколу засідання Центральної
військово-лікарської комісії МО України (далі – ЦВЛК) по
встановленню причинного зв’язку захворювань, поранень,
контузій, травм, каліцтв з зазначенням, що причина смерті
пов’язана з виконанням обов’язків;
копія свідоцтва про народження дитини;
копія пільгового посвідчення загиблого чи померлого
ветерана війни;
копія довідки МСЕК про причину та групу інвалідності
загиблого чи померлого ветерана війни при наявності її у
ветерана війни;
для військовослужбовців, які брали участь в бойових діях
в зоні проведення АТО, довідка про безпосередню участь в
бойових діях в цій зоні;
для інших учасників бойових дій – довідка з військкомату
про періоди участі в бойових діях з зазначенням країни, на
території якої велись бойові дії;
витяг з наказу про виключення зі списків особового
складу частини в зв’язку зі смертю (для УБД в зоні
проведення АТО);
копія довідки про причину смерті (для УБД в зоні
проведення АТО);
фотографія заявника розміром 3 х 4 см.
При собі заявник повинен мати оригінали всіх
документів, з яких знято ксерокопії, для звірки з даними
оригіналів документів.
* До дітей, які мають право на статус члена сім’ї
загиблих, належать:
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 безвісті.
Для сімей осіб, які загинули (померли) під час участі в
антитерористичній операції перелік документів, які є
підставою для встановлення статусу члена сім’ї померлого
(загиблого) ветерана війни визначено постановою Кабінету
Міністрів України від 23.09.2015 № 740.
Для батьків загиблих військовослужбовців, померлих
військовослужбовців, прирівняних до осіб з інвалідністю
внаслідок війни та учасників бойових дій, у яких причина
смерті пов’язана з виконанням обов’язків військової служби
під час захисту Батьківщини, або виконання інших
обов’язків військової служби, службових обов’язків (п. 1 ст.
10 Закону):
заява;

копія паспортів батьків загиблого чи померлого ветерана
війни з реєстрацією на території Коростенської міської
територіальної громади, так як пільгове посвідчення
видається органами соціального захисту за місцем реєстрації
заявника;
копія свідоцтва про смерть померлого ветерана війни;
для загиблих ветеранів війни – підтверджуючі документи
про їх загибель при виконанні обов’язків;
копія витягу із протоколу засідання Центральної
військово-лікарської комісії МО України (далі – ЦВЛК) по
встановленню причинного зв’язку захворювань, поранень,
контузій, травм, каліцтв з зазначенням, що причина смерті
пов’язана з виконанням обов’язків;
копія свідоцтва про народження загиблого померлого;
копія пільгового посвідчення загиблого чи померлого
ветерана війни;
копія довідки МСЕК про причину та групу інвалідності
загиблого чи померлого ветерана війни при наявності її у
ветерана війни;
для військовослужбовців, які брали участь в бойових діях
в зоні проведення АТО, довідка про безпосередню участь в
бойових діях в цій зоні;
для інших учасників бойових дій – довідка з військкомату
про періоди участі в бойових діях з зазначенням країни, на
території якої велись бойові дії;
витяг з наказу про виключення зі списків особового
складу частини в зв’язку зі смертю (для УБД в зоні
проведення АТО);
копія довідки про причину смерті (для УБД в зоні
проведення АТО);
фотографія заявника розміром 3 х 4 см.
При собі заявник повинен мати оригінали всіх
документів, з яких знято копії, для звірки з даними
оригіналів документів.
Для членів сімей осіб, які загинули або померли
внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень
здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності (п. 1
ст. 10 Закону):
підставою для надання статусу є: список осіб, смерть
яких пов’язана з участю в масових акціях громадського
протесту, що відбулися у період з 21.11.2013 року по
21.02.2014 року, затверджений наказом Міністерства
соціальної політики від 08.05.2014 року № 278 «Про
затвердження списків осіб, члени сімей яких мають право на
одержання одноразової грошової допомоги та доплати до
пенсії у зв’язку з втратою годувальника» відповідно до
постанови від 28.03.2014 року № 76 «Про соціальний захист
членів сімей осіб, смерть яких пов’язана з участю в масових
акціях громадського протесту, що відбулися у період з
21.11.2013 року по 21.02.2014 року, а також осіб, яким
посмертно присвоєно звання Герой України за громадську
мужність,
патріотизм,
героїчне
відстоювання

конституційних засад демократії, прав і свобод людини,
самовіддане служіння Українському народові, виявлені під
час Революції Гідності»;
заява;
копія паспорта заявника з реєстрацією на території
Коростенської міської територіальної громади, так як
пільгове посвідчення видається органами соціального
захисту за місцем реєстрації заявника;
копія свідоцтва про смерть учасника Революції Гідності;
копія свідоцтва про шлюб (для дружини учасника
Революції Гідності);
копія свідоцтва про народження дитини (для дітей
учасника Революції Гідності);
копія свідоцтва про народження загиблого (для батьків
учасника Революції Гідності);
копія документу нагороди та присвоєння звання Герой
України за громадську мужність, патріотизм, героїчне
відстоювання конституційних засад демократії, прав і
свобод людини, самовіддане служіння Українському
народові, виявлені під час Революції Гідності;
фотографія заявника розміром 3 х 4 см.
При собі заявник повинен мати оригінали всіх
документів, з яких знято ксерокопії, для звірки з даними
оригіналів документів.
Для дружин (чоловіків), які не одружилися вдруге,
померлих учасників бойових дій, нагороджених за бойові дії
державними нагородами та орденами і медалями
колишнього Союзу РСР, крім ювілейних (п. 3 ст. 10 Закону):
заява;
копія паспорта заявника з реєстрацією на території
Коростенської міської територіальної громади, так як
пільгове посвідчення видається органами соціального
захисту за місцем реєстрації заявника;
копія свідоцтва про смерть померлого ветерана війни;
копія свідоцтва про шлюб;
копія пільгового посвідчення померлого ветерана війни;
довідка з військкомату про періоди участі в бойових діях
з зазначенням країни, на території якої велись бойові дії;
копія документу про отримання державних нагород,
орденів, медалей колишнього Союзу РСР (крім ювілейних)
за участь в бойових діях;
фотографія заявника розміром 3 х 4 см.
При собі заявник повинен мати оригінали всіх
документів, з яких знято ксерокопії, для звірки з даними
оригіналів документів.
Для дітей померлих учасників бойових дій, які
навчаються за денною формою навчання у закладах
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та
вищої освіти, до закінчення цих закладів, але не довше ніж
до досягнення ними 23 років (п. 4 ст. 10 Закону):
заява;
копія паспорта заявника з реєстрацією на території
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Порядок та спосіб
подання документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги
Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги
Строк надання
адміністративної

Коростенської міської територіальної громади, так як
пільгове посвідчення видається органами соціального
захисту за місцем реєстрації заявника;
копія свідоцтва про смерть померлого ветерана війни;
копія свідоцтва про народження заявника;
копія пільгового посвідчення померлого ветерана війни;
довідка з військкомату про періоди участі в бойових діях
з зазначенням країни, на території якої велись бойові дії;
довідка з закладу професійної (професійно-технічної),
фахової передвищої та вищої освіти про навчання заявника
за денною формою (кожен рік, до досягнення 23 років, якщо
буде навчатися, заявнику приносити в органи соціального
захисту довідку про навчання в навчальному закладі для
продовження терміну дії посвідчення на рік);
фотографія заявника розміром 3 х 4 см.
При собі заявник повинен мати оригінали всіх
документів, з яких знято ксерокопії, для звірки з даними
оригіналів документів.
Для заміни посвідчення члена сім’ї загиблого у зв’язку з
непридатністю для подальшого використання або видачі
дублікату посвідчення, у зв’язку з його втратою:
заява;
фотографія заявника розміром 3 х 4 см;
раніше видане посвідчення, яке не придатне для
подальшого використання (якщо посвідчення непридатне);
газетне видання з надрукованим оголошенням щодо
втрати раніше виданого посвідчення, з зазначенням серії,
номера та дати видачі посвідчення (якщо посвідчення
втрачено).
При собі заявник повинен мати оригінал документу, що
посвідчує особу.
Особам, які мають право на отримання кількох
посвідчень відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», видається
лише одне посвідчення за їх вибором.
Ветеранам війни, яким одночасно встановлено правовий
статус згідно із статтею 10 Закону, видається одне
посвідчення за їх вибором, в якому робиться відмітка про
встановлення іншого правового статусу.
Заява та документи подаються заявником особисто до
управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Коростенської міської ради.

Адміністративна послуга надається безоплатно.

10 днів з дня подання необхідних документів.
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послуги
Перелік підстав для
відмови у наданні
адміністративної
послуги
Результат надання
адміністративної
послуги
Способи отримання
відповіді (результату)
Примітка
Додатки

Подання не в повному обсязі необхідних документів для
установлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого)
ветерана війни.
Надання недостовірної інформації.
Звернення заявника не за місцем реєстрації.
Видача посвідчення члена сім’ї загиблого, відмова в
видачі посвідчення.
Посвідчення члена сім’ї загиблого видається особисто
заявнику на підставі паспорта або за його дорученням
рідним чи іншим особам, про що вони розписуються у
відповідних документах.

