
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

«НАДАННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК 

ВІЙНИ ІІІ ГРУПИ З ЧИСЛА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ,  ЯКІ БРАЛИ 

БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ\ 

ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ ТА ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ, 

ДЛЯ ПРИДБАННЯ ЖИТЛА» 

 
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та / або центру надання адміністративних послуг)  

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання 

адміністративних послуг  

1 Місцезнаходження  69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська,26 

2 Інформація щодо 

режиму роботи  

Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер        з 8.00 до 17.00 

П’ятниця                                                        з 8.00 до 15.45               

3 Телефон / факс, 

електронна адреса, 

офіційний та веб-сайт  

тел.\факс (061) 764-17-51, (061) 226-06-92 

е-mail:    upszn2301@ukr.net     або   reception.uszno@zp.gov.ua 

офіційний сайт:  http://upszno.zp.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-XII, 

5 Акти місцевих органів 

виконавчої влади \ 

органів місцевого 

самоврядування 

Рішення Запорізької обласної ради від 12.12.2019 №135 «Про 

затвердження Цільової програми соціальної підтримки 

населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020-2024 

роки", розпорядження голови Запорізької обласної державної 

адміністрації від 23.04.2020 № 163 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених в обласному бюджеті для 

надання грошової компенсації особам з інвалідністю внаслідок 

війни ІІІ групи з числа військовослужбовців, які брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції\операції 

об’єднаних сил (далі АТО/ООС) та потребують поліпшення 

житлових умов, для придбання житла» 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Наявність відповідних документів, які дають право на 

отримання грошової компенсації та перебування на 

квартирному обліку та постійно проживати у Запорізькій 

області 

7 Перелік необхідних 

документів 

-  заява; 

- копія паспорту або іншого документа, що посвідчує особу 

громадянина України; 

-  копія витягу з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації 

місця проживання або копія довідки про реєстрацію місця 

проживання особи (у разі надання копії паспорта у форматі 

картки); 

- копія реєстраційного номера облікової картки платника 

податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та 

повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 

відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та 
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номером паспорта); 

-  копія посвідчення особи з інвалідністю ІІІ групи; 

-  копія довідки про безпосередню участь учасника АТО\ООС; 

- копія рішення про взяття учасника АТО\ООС на квартирний 

облік із зазначенням складу сім’ї – осіб, які разом з ним 

перебувають на такому обліку; 

- копія документів, що посвідчують родинні зв’язки між 

учасником АТО/ООС і членами його сім’ї, які разом з ним 

перебувають на квартирному обліку 

8 Спосіб подання 

документів 

Заява та документи подаються заявником особисто суб’єкту 

надання адміністративної послуги 

9 Платність 

(безоплатність) надання  

Безоплатно 

 

10 Строк надання  Після надходження коштів з обласного бюджету 

11 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

- подання документів не в повному обсязі 

- не перебування на квартирному обліку 

- постійне проживання за межами Запорізької області 

12 Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Зарахування коштів грошової компенсації на банківський 

рахунок заявника 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Усно або письмово 

 

 

Ви можете отримати консультацію спеціаліста: 

 


