
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради

від «18 » січня 2021 року № 05-Р

адміністративної послуги соціального характеру :
надання грошової допомоги для компенсації витрат на стоматологічні

послуги учасникам антитерористичної операції, які мають право на пільги 

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 Закони України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту»  від  22.10.1993  №  3551-XII,  «Про  основи  соціальної
захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21 березня 1991 року №
875-XII.

5 Програма, 
порядок 

Міська комплексна програма підтримки ветеранів війни та учасників
антитерористичної операції на 2018-2020 роки, затверджена рішенням
сесії Білоцерківської міської ради від 21 грудня 2017 року № 1805-42-
VII.

Порядок  надання  грошової  допомоги  для  компенсації  витрат  на
стоматологічні послуги, затверджений рішенням виконавчого комітету
Білоцерківської міської ради від 23 січня 2018 року № 30.

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

6 Підстава для 
отримання 

Надання грошової допомоги здійснюється на підставі тристоронніх
договорів  про  надання  терапевтичних,  хірургічних  стоматологічних
послуг  або  зубопротезування,  укладених  між  учасником
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антитерористичної  операції  (в  якості  замовника),  управлінням
соціального захисту населення Білоцерківської міської ради (в якості
платника)  та  суб’єктом  господарювання,  який  має  ліцензію  на
здійснення відповідного виду діяльності (в якості виконавця).

7 Перелік 
необхідних 
документів

Для  надання  грошової  допомоги  учасник  антитерористичної
операції  подає  управлінню  соціального  захисту  населення
Білоцерківської міської ради такі документи:

заяву  встановленого  зразка; документ,  що підтверджує  наявність
медичних  показань  для  проведення  надання  терапевтичних,
хірургічних стоматологічних послуг та/або документ, що підтверджує
наявність медичних показань для проведення зубопротезування;

та пред’являє оригінали:
паспорта  громадянина  України;  ідентифікаційного  номера;

відповідного  посвідчення;  довідки  про  безпосередню  участь  в
антитерористичній операції.

8 Спосіб подання 
документів 

Заява  та  документи  подаються  заявником  особисто,  або
уповноваженим представником на підставі доручення.

9 Платність 
(безоплатність) 
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно.
Грошова допомога надається:
на терапевтичні, хірургічні стоматологічні послуги в розмірі, що не

перевищує  розміру  прожиткового  мінімуму  на  одну  особу  в
розрахунку  на  місяць,  що  визначається  Законом  України  «Про
Державний бюджет України» на відповідний бюджетний рік; 

на  зубопротезування  в  розмірі,  що  не  перевищує  розміру
прожиткового  мінімуму  на  одну особу  в  розрахунку  на  місяць,  що
визначається Законом України «Про Державний бюджет України» на
відповідний бюджетний рік. 

10 Строк надання 
Останнім  днем  надання  терапевтичних,  хірургічних

стоматологічних  послуг  або  зубопротезування  є  10  грудня
відповідного бюджетного року.

11 Перелік підстав 
для відмови у 
наданні 

Особа не зареєстрована в м. Біла Церква та не перебуває на обліку
в  Єдиному  державному  автоматизованому  реєстрі  осіб,  які  мають
право на пільги.

12 Результат 
надання 
адміністративної
послуги

Надання  грошової  допомоги  здійснюється  у  порядку  черговості
подання  заяв  для  забезпечення  терапевтичними,  хірургічними
стоматологічними послугами або зубопротезуванням.

13 Способи 
отримання 
відповіді 
(результату)

Факт  отримання  послуг  особа  засвідчує  особистим  підписом  в
актах надання послуг.

У разі відмови особа отримує обгрунтовану письмову відповідь.


