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Начальник Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
_______________О.І. Антонова
«03» травня 2021 р.


ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення 

«НАДАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, ЗВІЛЬНЕНИМ З ВІЙСЬКОВОЇ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ»
Правобережне управління соціального захисту населення
 Дніпровської міської ради  

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг
1
Місцезнаходження 
49068, м. Дніпро, вул. Трудова, 1А   (Новокодацький р-н)
49008, м. Дніпро, вул. Уральська, 5 (Чечелівський р-н)
2
Інформація щодо режиму роботи 
Понеділок           08.00-17.00 
Вівторок            08.00-17.00
Середа               08.00-17.00
Четвер              08.00-17.00
П’ятниця          08.00-15.45
Перерва            12.00-12.45
3
Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
Тел.063 343 48 04 (Новокодацький район)
Тел. 063 343 47 27 (Чечелівський район)
e-mail: right.uszn@dmr.dp.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Закони України
Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей"
5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 185 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби"
6
Акти центральних органів виконавчої влади
Бюджетний кодекс України
Умови отримання адміністративної послуги
7
Підстава для отримання 
Статус військовослужбовця, звільненого з військової строкової служби та взятого на військовий облік за місцем проживання у встановленому законодавством порядку
8
Перелік необхідних документів
-довідка з місця роботи про отримувану середню заробітну плату; 
-копія трудової книжки, завірена за останнім місцем роботи; 
-заява про перерахування матеріальної допомоги на рахунок у банку
9
Спосіб подання документів 
Заява та документи подаються заявником особисто
10
Платність (безоплатність) надання 
Послуга надається безоплатно

11
Строк надання 
Після надходження коштів на рахунок управління протягом п’яти днів здійснюється перерахування нарахованих сум матеріальної допомоги на банківський рахунок одержувача коштів
12
Перелік підстав для відмови у наданні 
Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі
13
Результат надання адміністративної послуги
Призначення матеріальної допомоги / відмова у призначенні матеріальної допомоги
14
Способи отримання відповіді (результату)
Виплату матеріальної допомоги можна отримати через банківські установи




























           З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Начальник Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
_______________О.І. Антонова
«03» травня 2021 р.


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення
 
«ВИПЛАТА МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ, ЗВІЛЬНЕНИМ З ВІЙСЬКОВОЇ СТРОКОВОЇ СЛУЖБИ»
Правобережне управління соціального захисту населення
 Дніпровської міської ради  

№ п/п
Етапи послуги
Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ
Дія

Термін виконання (днів)
1.
Прийом подання та документів від військового комісаріату
Заступник начальника відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
Протягом
1 дня
2.
Перевірка правильності оформлення подання та повноти поданих документів для виплати допомоги
Начальник та заступник начальника відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В



Протягом
1 дня


3.
Передача сформованого пакету документів в відділ прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та  компенсацій
Начальник та заступник начальника відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
Протягом
1 дня


4.
Опрацювання заяви для виплати допомоги та підготовка проекту рішення 
Спеціаліст відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та  компенсацій
В
Протягом
1 дня



5.
Перевірка правильності проведеного розрахунку призначення даного виду допомоги, візування рішення (протоколу призначення, повідомлення про призначення чи відмову в призначенні)
Начальник та спеціаліст відділу/завідувач та спеціаліст сектору контролю за правильністю призначення, перерахунку та виплати усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
Протягом
1 дня
6.
Прийняття рішення щодо призначення (відмови в призначенні) допомоги 
Начальник відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та  компенсацій
В
Протягом
1 дня
7.
Затвердження підписом рішення щодо призначення (відмови в призначенні) допомоги 
Начальник управління або заступник начальника управління
З
Протягом
1 дня
8.
Формування списків та платіжних документів для виплати допомоги
Начальник та спеціаліст відділу виплат усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
2 рази на місяць

9.
Передача опрацьованих справ до архіву
Спеціаліст відділу прийняття рішень з призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
Протягом 1 дня
Загальна кількість днів надання послуги
5
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством)-
5
Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує




