
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

     "ПРИЗНАЧЕННЯ ЩОРІЧНОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДО ДНЯ     

     НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ ОСОБАМ З  

     ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ З ЧИСЛА УЧАСНИКІВ     

     АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ,  УЧАСНИКАМ ОПЕРАЦІЇ ОБ'ЄДНАНИХ    

     СИЛ  ТА  АТО, УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ, ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ    

     УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ ТА ЧЛЕНАМ ЗАГИБЛИХ    

     УЧАСНИКІВ АТО, ООС”.  
Управління соціального захисту населення Покровської міської ради  

Донецької області 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг / 

виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання 

адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади 

1 Місцезнаходження  Управління соціального захисту населення Покровської 

міської ради Донецької області  

85302, Донецька обл., м. Покровськ,  вул. Поштова 22 

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Години прийому громадян: 

Понеділок - четвер з 08.00 до 17.00 

п’ятниця з 08.00 до 15.45 

без перерви 

3 Телефон / факс, електронна  

адреса, офіційний веб-сайт  

Телефон (0623) 52-11-59, (095)399-90-55  

uszn@pokrovsk-rada.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Нормативні  акти  Рішення виконавчого комітету Покровської міської ради  

№ 8/8-16 від 21.04.21 «Про затвердження Комплексної 

програми підтримки учасників АТО та членів їх сімей – 

мешканців міста Покровськ та приєднаних територій на 

2021-2025 роки 

Умови отримання адміністративної послуги 

5 Підстава для отримання  Наявність пільговика у Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги  

(учасники бойових дій, які брали безпосередню участь в 

АТО/ООС, особи з інвалідністю внаслідок війни  з числа 

учасників АТО/ООС, члени сімей загиблих учасників 

АТО/ООС(дружини, чоловіки, які не одружилися вдруге та 

батьки  загиблих учасників АТО/ООС)), зареєстровані на 

території  міста Покровськ та приєднаних територіях або 

мають статус внутрішньо -переміщеної особи та фактично 

проживають на території міста або приєднаних територіях, 

та перебувають на обліку в управлінні соціального захисту 

населення Покровської міської ради Донецької області.   
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6 Перелік необхідних 

документів 

Заява громадянина про надання матеріальної допомоги до 

Дня Незалежності України з зазначенням поточного 

рахунку в банківській установі, копія паспорту, копія 

реєстраційного номера облікової картки платника податків 

з Державного реєстру фізичних осіб - платника податків, 

копія посвідчення на пільги, копія довідки, яка 

підтверджує безпосередню участь   в антитерористичній 

операції; 

 для сімей загиблих(померлих) - заява громадянина про 

надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності 

України з зазначенням поточного рахунку в банківській 

установі, копія паспорту, копія реєстраційного номера 

облікової картки платника податків з Державного реєстру 

фізичних осіб - платника податків, копія посвідчення на 

пільги, копію свідоцтва про смерть учасника АТО/ООС та 

копії документів, які підтверджують родинні стосунки (за 

умови пред'явлення оригіналів документів).  

7 Спосіб подання документів  Пільговик особисто подає уповноваженому органу заяву 

про надання матеріальної допомоги до Дня Незалежності 

України з пред’явленням оригіналів документів, які 

підтверджують особу та відповідний статус цієї особи або 

в режимі онлайн з урахуванням електронного підпису. 

8 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

 

9 Термін подання заяви  До 31жовтня поточного року. 

10 Результат надання 

адміністративної послуги 

Надання матеріальної допомоги здійснюється шляхом її 

перерахування управлінням соціального захисту населення 

Покровської міської ради Донецької області на поточний 

банківський рахунок заявника. 

11 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Зарахування коштів на поточний банківський рахунок 

заявника 

 


