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ДЕПАРТАМЕНТ «ЦЕНТР НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»  

КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, 

тел. 15-88, 096-097-15-88, 050-255-15-88 

cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 
Режим роботи: 

понеділок з 08-00 до 17-00 

середа з 09-00 до 17-00 

вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 

п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00 
 

 
Прийняття рішення про виплату грошової компенсації вартості проїзду 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та 
осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) таких осіб, до суб’єктів надання 

послуг для проходження психологічної реабілітації та назад 
 

1. Порядок та спосіб 
подання документів 

Особисто, за пред’явленням документів, що посвідчують 
особу або уповноваженою особою/законним представником  
за пред’явленням документів, що посвідчують особу та 
підтверджують повноваження. 
 
Документи подаються за місцем реєстрації заявника або за 
місцем його фактичного проживання (перебування). 
 
Постраждалим учасникам Революції Гідності, учасникам 
антитерористичної операції та особам, які здійснювали заходи 
із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, членам їх сімей та членам 
сімей загиблих (померлих) таких осіб відповідно до 
Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду 
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) таких осіб, до суб’єктів надання 
послуг для проходження психологічної реабілітації та назад, 
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затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
23.08.2016 № 528 виплачується компенсація вартості проїзду 
до суб’єктів, що надають послуги із психологічної 
реабілітації, для проходження психологічної реабілітації та 
назад. 
Грошова компенсація вартості проїзду отримувачів послуг до 
суб’єктів надання послуг та назад призначається в разі, коли 
звернення за нею надійшло не пізніше ніж через 90 
календарних днів із зазначеної в проїзному документі дати 
закінчення поїздки. 
Грошова компенсація вартості проїзду отримувачів послуг до 
суб’єктів надання послуг та назад надається у разі 
користування таким міжміським транспортом: 
 1. Залізничним - у розмірі фактичних витрат, підтверджених 
проїзними документами, але не більше вартості проїзду в 
плацкартному/купейному вагоні швидкого поїзда та вагоні 
другого класу швидкісного поїзда. 
2. Автомобільним загального користування (крім таксі) - у 
розмірі фактичних витрат, підтверджених проїзними 
документами. 
Витрати на проїзд транспортом міського та приміського 
сполучення відшкодуванню не підлягають. 

2. Перелік документів, 
необхідних для 

отримання 
адміністративної 

послуги 

1. Заява. 
2. Паспорт громадянина України (у разі надання ID картки 
надається форма 13) (при відсутності можуть подаватися 
документи, що посвідчують особу та підтверджують 
громадянство України, а також місце реєстрації) (копія).  
3. Проїзні документи, що підтверджують витрати на оплату 
проїзду (на проїзному документі повинні бути зазначені дата 
проїзду та його вартість) (оригінали). 
4. Відривний корінець направлення на психологічну 
реабілітацію, заповнений суб’єктом надання послуг із 
зазначенням строків проведення такої реабілітації (оригінал).  
5. Реквізити особового рахунку для переказу коштів – за 
наявності. 
6. Паспорт громадянина України уповноваженої особи та 
документ, що підтверджує повноваження (копія) – у разі 
подання документів уповноваженою особою. 
 
Примітка: копії звіряються з оригіналами 

3. Платність 
(безоплатність) 

надання 
адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

4. Строк надання До 10 робочих днів 
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адміністративної 
послуги 

5. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 

послуги 

1. Подання неповного та/або неналежно оформленого пакету 
документів. 
2. Заява подана особою, яка не має права на призначення 
виплати. 
3. Виявлення недостовірних відомостей у заяві або в 
документах, що додаються. 
4. Звернення надійшло пізніше ніж через 90 календарних днів 
із зазначеної в проїзному документі дати закінчення поїздки. 
5. Подані проїзні документи на проїзд транспортом міського 
та приміського сполучення. 
6. На проїзних документах, що підтверджують витрати на 
оплату проїзду, не зазначена дата проїзду та/або його вартість. 

6. Результат надання 
адміністративної 

послуги 

SMS-повідомлення про призначення та розмір грошової 
компенсації або мотивована відмова 

7. Способи отримання 
відповіді (результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу 
або уповноваженою особою, за пред’явленням документів, що 
посвідчують особу та повноваження 

8. Акти законодавства, 
що регулюють порядок 

та умови надання 
адміністративної 

послуги 

1. Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту».  
2. «Порядок виплати грошової компенсації вартості проїзду 
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) таких осіб, до суб’єктів надання 
послуг для проходження психологічної реабілітації та назад», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 
23.08.2016 № 528. 
3. «Порядок проведення психологічної реабілітації 
постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, членів їх сімей та членів 
сімей загиблих (померлих) таких осіб», затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 
№ 1057. 

9. Відповідальний за 
виконання 

Управління соціального захисту населення Крюківського  
району Департаменту соціального захисту населення 
Кременчуцької міської ради Кременчуцького району 
Полтавської області  
м. Кременчук, вул. І. Приходька, 90 
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тел./факс: (05366) 6-01-22, 6-21-95 
E-mail: 05385878@mail.gov.ua код ЄДРПОУ 05385878 

 

 

 

 

 




