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Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Бориславської міської ради
від ___________ 2022 № ___



 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
„ПРИЗНАЧЕННЯ одноразової ВИНАГОРОДИ ЖІНКАМ, ЯКИМ ПРИСВОЄНО ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ УКРАЇНИ „МАТИ-ГЕРОЇНЯ”
Ідентифікатор 00135
Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради
____________________________________________________________________
(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
Центр надання адміністративних послуг (найменування, місце знаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту);
Відділ надання адміністративних послуг Бориславської міської ради
82300 Львівська область, м. Борислав, 
вул.Шевченка ,42 
Графік прийому громадян:
понеділок, середа, четвер – 800 - 1600
вівторок – 800 - 2000
п’ятниця – 8 00 - 1500
субота,неділя та святкові дні: вихідний 
Робота центру ведеться без обідньої перерви.
Телефон: (03248) 42025, 
електронна адреса: cnap.boryslav@gmail.com,
веб-сайт: e-services.loda.gov.ua

Віддалені місця для роботи адміністраторів відділу надання адміністративних послуг Бориславської міської ради:
с.Попелі,вул.Франка І.,16а ,82184
с.Ясениця-Сільна, вул.Степана Бродяка,1 ,82183
с.Уріж ,вул..Лесі Українки,1, 82124
понеділок-четвер:08:00-17:00
п’ятниця:08:00-16:00
субота,неділя та святкові дні: вихідний
2
Суб’єкт надання адміністративної послуги (найменування, місце знаходження, режим роботи, телефон, адресу електронної пошти та веб-сайту);
Управління праці та соціального захисту населення                           82300, м.Борислав, вул.Грушевського ,3
Понеділок - четвер з 8:00-17:00
 обідня перерва з 12:00- 12:.45 
П’ятниця з 8:00- 16:00
обідня перерва з 12:00- 13:00
субота,неділя та святкові дні: вихідний
Тел. (03248)50394  /Е-mail: upsznbor@gmail.com, upsznbor.subs@gmail.com
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
3
Укази Президента України
Указ Президента України від 25.12.2007 № 1254 „Про  одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”
4
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011 № 268 „Про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, та одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми”
5
Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.02.2012 № 59 „Про затвердження форм заявки про виділення бюджетних коштів, відомості виплати та звіту про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 276/20589
Умови отримання адміністративної послуги
6
Підстава для отримання 
Указ Президента України „Про присвоєння почесного звання України  „Мати-героїня”
7
Перелік необхідних документів
Заява для виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 
(далі – винагорода) із зазначенням способу виплати; 
копії сторінок паспорта з даними про прізвище, ім’я та по батькові.
У разі, якщо звертається уповноважена жінкою особа, також подається нотаріально засвідчений документ, що підтверджує її право представляти жінку, якій присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”.
Суб’єкт надання адміністративної послуги формує справу, до якої додає ксерокопію сторінки Указу Президента України „Про присвоєння почесного звання України  „Мати-героїня”
8
Спосіб подання документів 
Заява та документи, необхідні для виплати винагороди, подаються заявником суб’єкту надання адміністративної послуги:
через уповноважених осіб виконавчого органу міської ради відповідної територіальної громади; 
поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, або Єдиний державний веб-портал електронних послуг (у разі технічної можливості)*
9
Платність (безоплатність) надання 
Адміністративна послуга надається безоплатно

10
Строк надання 
Найкоротший термін після підписання Президентом України Указу „Про присвоєння почесного звання України „Мати-героїня”
11
Перелік підстав для відмови у наданні 
Немає. Винагорода виплачується всім жінкам, яким присвоєно почесне звання України  „Мати-героїня”
12
Результат надання адміністративної послуги
Виплата винагороди 
13
Способи отримання відповіді (результату)
Винагороду можна отримати через поштове відділення зв’язку або через уповноважені банки, визначені в установленому порядку
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 



«ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ВИНАГОРОДИ ЖІНКАМ, ЯКИМ ПРИСВОЄНО ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ УКРАЇНИ «МАТИ-ГЕРОЇНЯ»



Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради

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



		№

з/п

		Етапи послуги

		Відповідальна посадова особа структурний підрозділ

		Дія

(В,У,П,З)

		Термін вико-нання (днів)



		1

		Прийом заяви та  визначеного пакету документів для призначення допомоги 

		адміністратор відділу надання адміністративних послуг, спеціалісти І кат., головний спеціаліст відділу прийняття заяв та документів УПСЗН

		В

		До 1 дня



		2

		Перевірка повноти пакету поданих документів та достовірності даних

		Уповноважена особа виконавчого комітету міської ради з прийому заяв з необхідними документами для надання адміністративних послуг соціального характеру

		В

		До 1 дня



		3

		Реєстрація заяви у журналі прийому заяв та документів

		Уповноважена особа виконавчого комітету міської ради з прийому заяв з необхідними документами для надання адміністративних послуг соціального характеру

		В

		До 1 дня



		4

		Формування особової справи 

		Уповноважена особа виконавчого комітету міської ради з прийому заяв з необхідними документами для надання адміністративних послуг соціального характеру

		В

		До 1 дня



		5

		Передача особової справи для опрацювання спеціалістам сектору прийняття рішень 

		Головний спеціаліст, спеціаліст сектору прийому громадян відділу соціальних допомог та компенсацій

		В

		До 1 дня



		6

		Обробка документів особової справи, формування проекту рішення про призначення допомоги

		Головні спеціалісти сектору прийняття рішень відділу соціальних допомог та компенсацій

		В

		До 10 днів 



		7

		Реєстрація проекту рішення в журналі обробки заяв та документів

		Головні спеціалісти сектору прийняття рішень відділу соціальних допомог та компенсацій

		В

		До 10 днів



		8

		Перевірка права заявника на допомогу, правильності призначеного розміру допомоги та терміну її надання

		Начальник відділу соціальних допомог та компенсацій

		В





		До 2 днів



		9

		Реєстрація прийнятого рішення в журналі прийняття рішень

		Головні спеціалісти сектору прийняття рішень відділу соціальних допомог та компенсацій 

		В

		До 1 дня



		10

		Передача особової справи до відділу  виплати соціальних допомог та компенсацій 

		Головні спеціалісти сектору прийняття рішень відділу соціальних допомог та компенсацій,

		В

		До 1 дня



		11

		Оформлення особового рахунку одержувача допомоги

		Головні спеціалісти відділу  виплати соціальних допомог та компенсацій



		В

		До 1 дня



		12

		Візування особової справи та особового рахунку начальником управління/ заступником начальника управління

		Начальник управління/

заступник начальника управління

		З

		По мірі надходження справ



		13

		Інформування суб’єкта звернення про результат надання адміністративної послуги та видача суб’єкту звернення результату послуги 

		Адміністратор ЦНАП

		В

		До 30 днів



		14

		Формування та друк відомостей для виплати допомог

		Головні спеціалісти відділу виплати соціальних допомог та компенсацій

		В

		До 2 та 15 числа кожного місяця



		15

		Реєстрація зобов’язань на отримання коштів для виплати допомоги

		Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 

		В

		До 2 та 15 числа кожного місяця



		16

		Замовлення фінансування

		Начальник відділу виплати соціальних допомог та компенсацій

		В

		До 6 та до 23 числа кожного місяця



		17

		Перерахування коштів на виплату допомоги на відділення поштового зв’язку або установу банку, в якій відкрито рахунок одержувача допомоги

		Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку 

		В

		В 2-денний термін з часу  надходження коштів на казначейський рахунок



		Загальна кількість днів надання послуги

		    До 30 днів



		Загальна кількість днів (передбачена законодавством )

		    До 30  днів







Умовні позначки:

В – виконує,

У – бере участь,

П – погоджує,

З – затверджує
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ   

 

«ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ВИНАГОРОДИ ЖІНКАМ, ЯКИМ 

ПРИСВОЄНО ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ УКРАЇНИ «МАТИ -ГЕРОЇНЯ» 

 

Управління праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради  

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

адміністративних послуг)  

 

№ 

з/п 

Етапи послуги Відповідальна посадова 

особа структурний підрозділ  

Дія 

(В,У,П,З) 

Термін вико-

нання (днів) 

1 Прийом заяви та  

визначеного пакету 

документів для призначення 

допомоги  

адміністратор відділу 

надання адміністративних 

послуг, спеціалісти І кат., 

головний спеціаліст відділу 

прийняття заяв та 

документів УПСЗН 

В До 1 дня 

2 Перевірка повноти пакету 

поданих документів та 

достовірності даних 

Уповноважена особа 

виконавчого комітету міської 

ради з прийому заяв з 

необхідними документами 

для надання адміністративних 

послуг соціального характеру  

В До 1 дня 

3 Реєстрація заяви у журналі 

прийому заяв та документів  

Уповноважена особа 

виконавчого комітету міської 

ради з прийому заяв з 

необхідними документами 

для надання адміністративних 

послуг соціального характеру  

В До 1 дня 

4 Формування особової справи   Уповноважена особа 

виконавчого комітету міської 

ради з прийому заяв з 

необхідними документами 

для надання адміністративних 

послуг соціального характеру  

В До 1 дня 

5 Передача особової справи 

для опрацювання 

спеціалістам сектору 

прийняття рішень  

Головний спеціаліст, 

спеціаліст сектору прийому 

громадян відділу соціальних 

допомог та компенсацій  

В До 1 дня 

6 Обробка документів особової 

справи, формування проекту 

рішення про призначення 

допомоги 

Головні спеціалісти сектору 

прийняття рішень відділу 

соціальних допомог та 

компенсацій 

В До 10 днів  

7 Реєстрація проекту рішення в 

журналі обробки заяв та 

документів 

Головні спеціалісти сектору 

прийняття рішень відділу 

соціальних допомог та 

компенсацій 

В До 10 днів 
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ÒÅÕÍÎËÎÃ²×ÍÀ ÊÀÐÒÊÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ¯ ÏÎÑËÓÃÈ 

 

 

«ÏÐÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÎÄÍÎÐÀÇÎÂÎ¯ ÂÈÍÀÃÎÐÎÄÈ Æ²ÍÊÀÌ, ßÊÈÌ 

ÏÐÈÑÂÎªÍÎ ÏÎ×ÅÑÍÅ ÇÂÀÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÈ «ÌÀÒÈ

-

ÃÅÐÎ¯Íß»

 

 

Управління 

праці та соціального захисту населення Бориславської міської ради

 

 

(íàéìåíóâàííÿ ñóá’ºêòà íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè òà / àáî öåíòðó íàäàííÿ 

àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã)

 

 

¹

 

ç/ï

 

Åòàïè ïîñëóãè

 

Â³äïîâ³äàëüíà ïîñàäîâà 

îñîáà ñòðóêòóðíèé ï³äðîçä³ë

 

Ä³ÿ

 

(Â,Ó,Ï,Ç)

 

Òåðì³í âèêî

-

íàííÿ (äí³â)

 

1

 

Ïðèéîì çàÿâè òà  

âèçíà÷åíîãî ïàêåòó 

äîêóìåíò³â äëÿ ïðèçíà÷åííÿ 

äîïîìîãè 

 

àäì³í³ñòðàòîð â³ää³ëó 

íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ 

ïîñëó

ã, 

ñïåö³àë³ñòè ² êàò., 

ã

îëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ää³ëó 

ïðèéíÿòòÿ çàÿâ òà 

äîêóìåíò³â

 

ÓÏÑÇÍ

 

Â

 

Äî 1 

äíÿ

 

2

 

Ïåðåâ³ðêà ïîâíîòè ïàêåòó 

ïîäàíèõ äîêóìåíò³â òà 

äîñòîâ³ðíîñò³ äàíèõ

 

Óïîâíîâàæåíà îñîáà 

âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ 

ðàäè 

ç ïðèéîìó çàÿâ ç 

íåîáõ³äíèìè äîêóìåíòàìè 

äëÿ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ 

ïîñëóã ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó

 

Â

 

Äî 1 äíÿ

 

3

 

Ðåºñòðàö³ÿ çàÿâè

 

ó æóðíàë³ 

ïðèéîìó çàÿâ òà äîêóìåíò³â

 

Óïîâíîâàæåíà îñîáà 

âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ 

ðàäè

 

ç ïðèéîìó çàÿâ ç 

íåîáõ³äíèìè äîêóìåíòàìè 

äëÿ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ 

ïîñëóã ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó

 

Â

 

Äî 1 äíÿ

 

4

 

Ôîðìóâàííÿ îñîáîâî¿ ñïðàâè 

 

Óïîâíîâàæåíà îñîáà 

âèêîíàâ÷îãî êîì³òåòó ì³ñüêî¿ 

ðàäè 

ç ïðèéîìó çàÿâ ç 

íåîáõ³äíèìè äîêóìåíòàìè 

äëÿ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíèõ 

ïîñëóã ñîö³àëüíîãî õàðàêòåðó

 

Â

 

Äî 1 äíÿ

 

5

 

Ïåðåäà÷à îñîáîâî¿ ñïðàâè 

äëÿ îïðàöþâàííÿ 

ñïåö³àë³ñòàì ñåêòîðó 

ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü 

 

Ãîëîâíèé 

ñïåö³àë³ñò, 

ñïåö³àë³ñò ñåêòîðó ïðèéîìó 

ãðîìàäÿí â³ää³ëó ñîö³àëüíèõ 

äîïîìîã òà êîìïåíñàö³é

 

Â

 

Äî 1 äíÿ

 

6

 

Îáðîáêà äîêóìåíò³â îñîáîâî¿ 

ñïðàâè, ôîðìóâàííÿ ïðîåêòó 

ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ 

äîïîìîãè

 

Ãîëîâí³ ñïåö³àë³ñòè ñåêòîðó 

ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â³ää³ëó 

ñîö³àëüíèõ 

äîïîìîã òà 

êîìïåíñàö³é

 

Â

 

Äî 10 äí³â 

 

7

 

Ðåºñòðàö³ÿ ïðîåêòó ð³øåííÿ â 

æóðíàë³ îáðîáêè çàÿâ òà 

äîêóìåíò³â

 

Ãîëîâí³ ñïåö³àë³ñòè ñåêòîðó 

ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â³ää³ëó 

ñîö³àëüíèõ äîïîìîã òà 

êîìïåíñàö³é

 

Â

 

Äî 10 äí³â

 




