
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

 
НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ АДРЕСНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ГРОМАДЯНАМ 

ГЛОБИНСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ У ЗВ’ЯЗКУ  

ЗІ СКЛАДНИМИ ЖИТТЄВИМИ ОБСТАВИНАМИ  

 

Виконавчий комітет Глобинської міської ради 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Глобинської міської ради 

1. Місцезнаходження   39000 Полтавська область 

м. Глобине, вул. Травнева, 4.  

2. Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок, середа, четвер, п’ятниця - 8.00 - 16.00.  

Вівторок - 8.00 – 20.00. 

Субота - 8.00 – 12.00. 

Без перерви на обід. Вихідний – неділя. 

3. Телефон/факс, електронна 

адреса, офіційний веб-сайт 

Телефон - (05365) 24-7-07. 

Електронна адреса - cnap.globynska-gromada.gov.ua  

Офіційний веб-сайт - 

https://cnap.globynska-gromada.gov.ua  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України  

 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

1. Програма соціального захисту населення 

Глобинської міської ради на 2021-2025 роки, 

затверджена рішенням другої (позачергової) сесії 

Глобинської міської ради 8 скликання №14 від 

28.12.2020 року. 

2.Положення про комісію по розгляду питань 

щодо надання одноразової адресної грошової 

допомоги громадянам Глобинської територіальної 

громади, затверджене рішенням 8 сесії восьмого 

скликання (І пленарне засідання) №905 від 

20.04.2021 року. 

Умови  отримання адміністративної послуги 

7. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Складні життєві обставини 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

Перелік необхідних документів: 

-заява про надання допомоги; 

- копія паспорта заявника;  

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного 

коду заявника;  

- акт обстеження матеріально-побутових умов 

проживання; 

- довідка про склад сім’ї;  

- відкритий у відділенні банку картковий чи інший 

рахунок; 

- виписка із медичної карти стаціонарного хворого 

mailto:cnap.globino.mr@ukr.net


(форма №027/о) або висновок лікарсько-

консультативної комісії закладу охорони здоров’я 

(на проведене лікування та оперативне втручання); 

- акт пожежної частини про пожежу, яка сталася 

(для подолання наслідків пожежі, стихійного 

лиха). 

             При зверненні військовослужбовців 

(членів їх сімей), мобілізованих відповідно до 

Указу Президента України після 

повномасштабного вторгнення російської 

федерації 24 лютого 2022 року, та які беруть 

участь у бойових діях, додаються: 

-довідка з підрозділу територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки 

(військової частини) про те, що 

військовослужбовець є дійсно мобілізований 

відповідно до указу Президента України; 

-довідка, що підтверджує участь у бойових діях. 

При умові подання заяви від дружини 

(чоловіка)   надається: 

- копія паспорту дружини (чоловіка);  

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного 

номеру дружини (чоловіка); 

- свідоцтво про одруження.  

При умові подання заяви батьками 

надається: 

- копія паспорта одного з батьків;  

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного 

коду; 

- свідоцтво про народження дитини. 

9. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заявник  (члени сім’ї) особисто подає копії 

документів  та надає оригінали для огляду.  

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Адміністративна послуга надається безоплатно 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 

 30 днів 

12. Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

-повторного звернення;  

-неповного пакету документів; 

-за відсутності документів, які підтверджують 

обставини для набуття права на отримання 

одноразової адресної грошової допомоги; 

-смерті заявника; 

-відсутності бюджетних асигнувань. 
13. Результат надання 

адміністративної послуги 

Надання одноразової адресної грошової допомоги 

на відкритий у відділенні банку картковий чи 

інший рахунок 

14. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Інформування заявника про прийняте рішення.  

15. Примітка Одноразова адресна грошова допомога надається 

один раз на рік громадянам, які зареєстровані та 

постійно проживають на території Глобинської 

територіальної громади  
  


