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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги соціального характеру
„ Надання дозволу/відмови опікуну на госпіталізацію недієздатної особи до закладу з надання психіатричної допомоги”

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради


Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги соціального характеру / центр надання адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади
1
Місцезнаходження 
1) Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за адресою: 09100,                              м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого, буд. 2, кім. 202
2
Інформація щодо режиму роботи 
Режим роботи управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради:
понеділок – четвер  з 8.30 до 13.00 год., 
обідня перерва з 13.00 до 13.30 год. 
3
Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
Телефон:39-12-42 
Електронна адреса: uszn@bc-rada.gov.ua
 Адреса сайту: http://uszn.org.ua   
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги соціального характеру
4
Закони України
Цивільний кодекс України, Закон України «Про психіатричну допомогу»
5
Акти центральних органів виконавчої влади
Спільний наказ Державного комітету у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 „Про затвердження Правил опіки та піклування”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.06.1999 за № 387/3680
Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру
6
Перелік категорій одержувачів послуг
Особи, які є опікунами повнолітніх недієздатних осіб
7
Перелік необхідних документів
-  заява;
-  копія рішення суду про визнання особи недієздатною;
-  копія рішення суду про призначення особи опікуном;
-  лікарські рекомендації закладу з надання психіатричної допомоги щодо необхідності госпіталізації недієздатної особи 
8
Спосіб подання документів 
Заява подається в письмовій формі особисто заявником
9
Платність (безоплатність) надання 
Адміністративна послуга соціального характеру надається безоплатно
10
Строк надання 
-  розгляд документів здійснюється на засіданні опікунської ради протягом 24 годин з моменту звернення;  
11
Перелік підстав для відмови у наданні 
-  неповний пакет документів;
- невідповідність поданих документів вимогам чинного законодавства;  
-  надання недостовірних даних
12
Результат надання адміністративної послуги
-  надання дозволу або відмова в наданні дозволу 
13
Способи отримання відповіді (результату)
-  особисто або через законного представника; 
-  поштою




