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Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, 

постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів 

1.  Порядок та спосіб 

подання 

документів 

На компенсацію мають право:  

- особи з інвалідністю, яким установлено інвалідність унаслідок 

одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених 

вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої 

статті 1 Закону «Про протимінну діяльність в Україні» (далі – Закон); 

- діти з інвалідністю до 18 років, яким установлено інвалідність унаслідок 

одержаних на території України ушкоджень здоров’я, спричинених 

вибухонебезпечними предметами, визначеними пунктом 1 частини першої 

статті 1 Закону. 
 

Документи подаються особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує 

особу, або законним представником чи уповноваженою особою, за 

пред’явленням документів, що посвідчують особу та повноваження, за 

зареєстрованим або фактичним місцем проживання. 

2.  Перелік 

документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Заява. 

2. Копія паспорта громадянина України / тимчасового посвідчення громадянина 

України / посвідки на постійне проживання / посвідки на тимчасове проживання 

/ посвідчення біженця або цифровий документ. 

3. Для дітей віком до 14 років – копія свідоцтва про народження дитини або 

цифровий документ. 

4. Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія 

(за наявності) та номер паспорта громадянина України (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 у паспорті) або дані про реєстраційний 

номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб 

– платників податків, внесені до паспорта громадянина України або свідоцтва 

про народження, або цифровий документ. 

5. Копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у 

місті ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, 

позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (в разі здійснення 

опіки або піклування над дітьми), про влаштування таких дітей на цілодобове 

перебування до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування або 

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, 



______________________________________________________________________________________________________________ 

Департамент «Центр надання  адміністративних  послуг» 
 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області 

Надання одноразової компенсації особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю,  

постраждалим внаслідок дії вибухонебезпечних предметів 

ІК 58-67 (версія 01) 

Сторінка 2 з 2 

виконавчого органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини-

сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, в прийомну сім’ю, 

дитячий будинок сімейного типу. 

6. Особам віком від 18 років – копія довідки медико-соціальної експертної 

комісії про групу і причину інвалідності. 

7. Дітям віком до 18 років – копія висновку лікарсько-консультативної комісії 

закладу охорони здоров’я про встановлення категорії «дитина з інвалідністю». 

8. Реквізити особового рахунку для переказу коштів.  

9. Паспорт громадянина України уповноваженої особи або цифровий документ 

та документ, що підтверджує повноваження (копії) – у разі подання документів 

уповноваженою особою. 
 

Примітка: копії звіряються з оригіналами 

3.  Платність 

(безоплатність) 

надання 

адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

4.  Строк надання 

адміністративної 

послуги 

7 робочих днів 

5.  Перелік підстав 

для відмови у 

наданні 

адміністративної 

послуги 

1. Перелік документів, необхідних для отримання компенсації, не відповідає 

вимогам пункту 8 Порядку надання одноразової компенсації особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю, постраждалим внаслідок дії 

вибухонебезпечних предметів, затвердженого постановою № 1020. 

2. Постраждалими особами або їхніми законними представниками надано 

недостовірну інформацію. 

3. Звернення за призначенням компенсації надійшло  пізніше ніж через 60 

календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями, 

спричиненими вибухонебезпечними предметами 

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 протимінну діяльність в Україні» від 06.12.2018 № 2642-

VIII. 

2. Постанова КМУ від 03.12.2009 № 1317 «Питання медико-соціальної 

експертизи». 

3. Постанова КМУ від 21.11.2013 № 917 «Деякі питання встановлення 

лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям». 

4. Постанова КМУ від 29.09.2021 № 1020 «Деякі питання призначення і виплати 

одноразової компенсації та щорічної допомоги, передбачених Законом України 

«Про протимінну діяльність в Україні».  

9.  Відповідальний за 

виконання 

Управління соціального захисту населення Автозаводського району 

Департаменту соціального захисту населення Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району Полтавської області Код ЄДРПОУ 26218015 

м. Кременчук, проспект Свободи, 66  

тел.: (0536) 758684, тел./факс: (0536) 758683, E-mail: 26218015@mail.gov.ua 

 


