
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради

від «18 » січня 2021 року № 05-Р

адміністративної послуги соціального характеру :
забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали участь у бойових

діях на території інших держав, а також членів їх сімей
Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання

адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцез находження Управління соціального захисту населення Білоцерківської 
міської ради
Адреса: 09100, м. Біла Церква, вул. Я. Мудрого, буд. 2, кімната 207

2 Інформація щодо 
режиму роботи 

Режим роботи: понеділок-п’ятниця 08:30-13:00 
Обідня перерва: 13:00-13:30

3 Телефон / факс, 
електронна  адреса,
офіційний веб-сайт 

тел. 39-12-14, або моб. 096-29-10-106
е-mail: uszn@bc-rada.gov.ua, ato_usznbc@ukr.net
сайт: http://uszn.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
соціального характеру

4 Закони України Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту” від 22.10.1993 № 3551-XII

5 Акти Кабінету 
Міністрів України 

Постанова  Кабінету Міністрів України від від 28 березня 2018 р. №
214 «Питання забезпечення житлом деяких категорій осіб, які брали
участь у бойових діях на території інших держав, а також членів їх
сімей».

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

6 Підстава для 
отримання 

Прийняття  рішення  відповідної  комісії  про  призначення
компенсації  для  сімей  учасників  бойових дій  на  території  інших
держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 ЗУ "Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для осіб з
інвалідністю I-II групи з числа учасників бойових дій на території
інших  держав,  інвалідність  яких  настала  внаслідок  поранення,
контузії, каліцтва або захворювання, пов’язаних з перебуванням у
цих державах,  визначених пунктом 7 частини другої  статті  7  ЗУ
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які
потребують  поліпшення  житлових  умов  (далі  -  субвенція)  і
перебувають  на  обліку  для  поліпшення  за  місцем  проживання
відповідно до Житлового кодексу Української РСР..

7 Перелік необхідних До заяви додаються копії:

http://uszn.org.ua/
mailto:uszn@bc-rada.gov.ua
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документів 1)  документа,  що  посвідчує  особу  заявника,  а  у  разі  подання
документів  законним представником чи уповноваженою особою -
документа,  що  посвідчує  особу  того,  від  чийого  імені  подається
заява,  а  також  документа,  яким надано  повноваження  законному
представникові  чи  уповноваженій  особі  представляти  члена  сім’ї
особи,  яка  загинула  (пропала  безвісти),  померла,  або  особу  з
інвалідністю, оформленого відповідно до законодавства;

2)  посвідчення  встановленого  зразка  згідно  з  додатком  2  до
постанови КМУ від 12 травня 1994 р. № 302 “Про порядок видачі
посвідчень  і  нагрудних  знаків  ветеранів  війни”,  що  підтверджує
статус члена сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла,
або особи з інвалідністю;

3)  для  осіб,  статус  яким  установлено  відповідно  до  пункту  7
частини другої статті 7 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту” (далі - Закон), - довідки МСЕК про групу та
причину інвалідності;

4) постанови військово-лікарської комісії;
5)  для  членів  сімей  осіб,  які  загинули  (пропали  безвісти),

померли,  -  виданої  військовим  комісаріатом  довідки  про
безпосередню участь загиблої (померлої) особи в бойових діях на
території інших держав, перелік яких визначено постановою КМУ
від  08  лютого  1994  р.  №  63  “Про  організаційні  заходи  щодо
застосування Закону.

6)  згоди  (викладеної  письмово  у  довільній  формі)  кожного  із
членів сім’ї особи з інвалідністю (крім малолітніх (до 14 років) і
неповнолітніх  (від  14  до 18 років)  дітей),  на  яких нараховується
грошова  компенсація,  на  включення  їх  у  розрахунок  грошової
компенсації;

7) документів, що посвідчують родинні стосунки між заявником і
особою, яка загинула (пропала безвісти), померла, між малолітніми
чи  неповнолітніми  дітьми  і  особою,  яка  загинула  (пропала
безвісти), померла, між особою з інвалідністю і членами її сім’ї, на
яких  нараховується  грошова  компенсація,  та  які  разом  з  ними
перебувають на квартирному обліку;

8)  довідки  виконавчого  комітету  районної,  міської,  районної  в
місті  (в  разі  її  утворення),  селищної,  сільської  ради  про  взяття
заявника  та  членів  його  сім’ї  (для  малолітніх  за  наявності)  на
квартирний облік;

9)  рішення  про  включення  особи  з  інвалідністю  до  списку
громадян,  які  користуються  правом  позачергового  одержання
жилих приміщень.

8 Спосіб подання 
документів 

Заява про призначення грошової компенсації  подається членом
сім’ї  особи,  яка  загинула  (пропала  безвісти),  померла,  особою  з
інвалідністю (далі - заявник) або його (її) законним представником
чи  уповноваженою  особою  Управління  соціального  захисту
населення Білоцерківської  міської ради за місцем перебування на
квартирному обліку особисто.

9 Платність 
(безоплатність) 
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно.

10 Строк надання Управління  соціального  захисту  населення  Білоцерківської
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міської ради протягом десяти робочих днів з дати прийняття заяви з
усіма  необхідними  документами  обстежує  матеріально-побутові
умови заявника за місцем перебування на квартирному обліку, про
що складає акт за формою, встановленою Мінветеранів.

Після  складення  акта  обстеження  матеріально-побутових  умов
заявника управління соціального захисту населення Білоцерківської
міської  ради  не  пізніше  ніж  через  десять  робочих  днів  вносить
комісії подання про виплату грошової компенсації.

Комісія протягом п’яти робочих днів з дня надходження подання
розглядає його по суті та в присутності заявника або його законного
представника  чи  уповноваженої  особи  приймає  рішення  про
призначення або про відмову в призначенні грошової компенсації.

За  наявності  письмового  клопотання  комісія  може  розглядати
питання  щодо  призначення  або  відмови  в  призначенні  грошової
компенсації за відсутності заявника або законного представника чи
уповноваженої особи. У разі відсутності такого клопотання та/або
неявки зазначених осіб розгляд відповідного питання переноситься
на наступне засідання комісії.

11 Перелік підстав для
відмови у наданні 

Комісія відмовляє заявнику в призначенні грошової компенсації з
таких підстав:

1) особа, яка загинула (пропала безвісти), померла, не належала
до осіб,  статус  яким установлено  відповідно  до пунктів  2,  13-15
частини першої статті 6 ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”;

2) особа з інвалідністю не належить до осіб, які брали участь у
бойових діях на території інших держав, та одержала інвалідність
внаслідок  поранення,  контузії,  каліцтва  або  захворювання,  що
пов’язані з перебуванням у таких державах;

3)  заявник  не  належить  до  членів  сім’ї  особи,  яка  загинула
(пропала  безвісти),  померла,  визначених  у  пункті  1  статті  10  ЗУ
“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

4) заявник не перебуває на квартирному обліку (не включений до
списку  громадян,  які  користуються  правом  позачергового
одержання жилих приміщень - для осіб з інвалідністю);

5) категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала
безвісти),  померла,  є  нижчою,  ніж  категорія,  до  якої  належить
інший член сім’ї особи, яка загинула (пропала безвісти), померла, в
разі  одночасного  подання  ними  заяви  про  отримання  грошової
компенсації;

6) категорія заявника як члена сім’ї особи, яка загинула (пропала
безвісти),  померла,  є  нижчою,  ніж  категорія,  до  якої  належить
інший  член  його  сім’ї,  який  вже  отримав  житло  або  грошову
компенсацію, – до виплати грошової компенсації всім членам сімей
осіб, які загинули (пропали безвісти), померли, які перебувають на
обліку в Реєстрі та мають першочергове право на таку виплату;

7)  заявнику  вже  надавалося  житло  або  вже  виплачувалася
грошова компенсація як члену сім’ї особи, яка загинула (пропала
безвісти), померла, або як особі з інвалідністю I-II групи із числа
учасників  бойових  дій  на  території  інших  держав  за  рахунок
бюджетних коштів;

8) заявник та члени його сім’ї, на яких було розраховано грошову
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компенсацію,  володіють  майновими  правами  на  незакінчене
будівництвом  житло  чи  правом  власності  на  нерухоме  майно,  в
тому  числі  на  житлове  приміщення,  що  відповідає  нормі  жилої
площі, визначеної статтею 47 Житлового кодексу Української РСР,
або таке нерухоме майно було відчужене протягом п’яти років, що
передують  даті  подання  заяви  про  призначення  грошової
компенсації;

9) подання недостовірних відомостей.

12 Результат надання 
адміністративної 
послуги

Управління  соціального  захисту  населення  Білоцерківської
міської  ради  після  отримання  від  заявника  реквізитів  його
спеціального  рахунка  перераховує  на  нього  кошти  грошової
компенсації  в  розмірі,  визначеному  у  рішенні  комісії,  про  що
повідомляє заявнику протягом трьох робочих днів з дня переказу
коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок.

13 Способи отримання
відповіді 
(результату)

Протягом  трьох  робочих  днів  з  дати  прийняття  рішення  про
призначення грошової компенсації комісія надсилає копію рішення
заявнику  із  зазначенням  розміру  призначеної  йому  грошової
компенсації,  а також департаменту соціального захисту населення
Київської обласної держадміністрації.


