
 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

В.о. начальника управління  

                                                                                                   соціального захисту населення  

                                                                                  райдержадміністрації 

                                                                                                  ________________      Н. Горват 

                                                                                                 28       травня            2015 р. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

Встановлення статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України «Про 

статус ветераніввійни, гарантії їх соціального захисту» та подальша видача 

пільгового посвідчення «Член сім'ї загиблого» 

 (назва адміністративної послуги) 

 

Управління соціального захисту населення Ужгородської райдержадміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги 

Найменування центру 

наданняадміністративноїпослуги, в 

якомуздійснюєтьсяобслуговуваннясуб’єктазвернення 

Центр 

наданняадміністративнихпослугУжгородськоїрайдержадміністрації 

1. Місце знаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Вул. Минайська, 40, м. Ужгород 

2. Інформація щодо режиму роботи 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

Графікроботи центру 

Понеділок, середа, п’ятниця 9.00 – 18.00год. 

Вівторок,  четвер                    9.00 – 20.00год. 

Субота                                     9.00 – 16.00год. 

Графік прийому суб’єктів звернень  

Понеділок, середа, п’ятниця 9.00 – 18.00год. 

Вівторок, четвер                     9.00 – 20.00год. 

Субота                                     9. 00– 16.00год.  

Неділя                                               вихідний 

 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної послуги 

тел./факс: 67-19-77 

E-mail: centrnap@meta.ua 

http://uzh-rda.gov.ua/ 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Ст. 10 Закону України «Про статус ветераніввійни, гарантії їх 

соціального захисту»  ( №3551-ХІІ від 22.10.1993) 

5. Акти Кабінету Міністрів України П.п. 3, 7  Постанови Кабінету Міністрів України  від 12.05.1994 

№302 «Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів 

війни». Постанова Кабінетву Міністрів України від 20.08.2014 р. № 

413 «Про затвердження порядку надання статусу учасника бойових 

дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брали безпосередньо участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення». 

6. Акти центральних органів виконавчої 

влади 

 

mailto:centrnap@meta.ua


7. Акти місцевих органів виконавчої влади/ 

органів місцевого самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Звернення до органу заявника 

9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

1.Заява на ім’я керівника управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації 

2.Оригінали та копії: 

- паспорту,  ідентифікаційного коду; 

- пенсійногопосвідчення; 

- свідоцтва про смерть (чоловіка/дружиниабо батька/матері); 

- свідоцтва про одруження (вдовам, вдівцям); 

- свідоцтва про народження (дітямпомерлих); 

- довідки МСЕК померлого. 

- пільговогопосвідченняпомерлого. 

3.Довідка з військкомату, про участь у бойовихдіях у 

періодВеликоїВітчизняноївійниабоекспертнийвисновок про 

причину смерті. 

Для членів сімї осіб, які брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і 

захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності 

України: 

4.Медалі, ордена (крімювілейних) померлого. 

5.Довідка з сільської ради, яка підтверджує факт 

спільногопроживання(до дня смерті) і сімейного стану. 

6.Фотокартка розміром  30х40 мм. 

10. Порядок та спосіб надання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Подання вищезазначених документів. 

 

 

 

 

 

11. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

12. Строк надання  адміністративної послуги 10 календарних днів 

13. Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Не надання повного пакету документів 

14. Результат надання адміністративної 

послуги 

Видача посвідчення 

15. Способи отримання відповіді ( 

результату) 

Особисто через ЦНАП 

16. Примітка У відповідності до ст.55 Конституції України кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, посадових чи службових осіб 

 

 

Начальник центру надання адміністративних 

послуг райдержадміністрації                                        М. Микульця 
 

 


