
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради

від «18 » січня 2021 року № 05-Р

адміністративної послуги соціального характеру :
психологічна реабілітація, соціальна та професійна адаптація,

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної
операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях 
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 27 грудня 2017 р. №
1057 «Про  затвердження  Порядку  проведення  психологічної
реабілітації постраждалих учасників Революції Гідності, учасників
антитерористичної  операції  та  осіб,  які  здійснювали  заходи  із
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування
збройної  агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській
областях» та постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня
2017 р. № 432 «Про затвердження Порядку організації соціальної
та  професійної  адаптації  учасників  антитерористичної  операції,
осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і
оборони,  відсічі  і  стримування  збройної  агресії  Російської
Федерації  у  Донецькій  та  Луганській  областях,  та  постраждалих
учасників Революції Гідності». 

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

http://uszn.org.ua/
mailto:uszn@bc-rada.gov.ua
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6 Підстава для 
отримання 

Подання заяви особою, яка має відповідний статус, визначилася
із  суб’єктом  надання  послуг  та  орієнтованою  датою  початку
надання відповідних послуг.

7 Перелік необхідних
документів

Заява;  копія  паспорта;  копія  РНКОПП;  копія  відповідного
пільгового посвідчення; копія довідки про безпосередню участь в
АТО/ООС.

Професійна  адаптація  осіб  з  інвалідністю  внаслідок  війни
організовується  згідно  з  рекомендаціями  МСЕК,  визначеними  в
індивідуальній програмі реабілітації. 

8 Спосіб подання 
документів 

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

9 Платність 
(безоплатність) 
надання 

Адміністративна  послуга  надається безоплатно,  шляхом
укладання 3-х сторонніх договорів.

10 Строк надання У  разі  надання  послуг  із  психологічної  реабілітації  без
забезпечення  харчування  та  проживання  тривалість  курсу  не
перевищує 40 облікових одиниць.

У разі  проходження  психологічної  реабілітації  у  стаціонарних
умовах  тривалість  курсу  не  перевищує  18  днів  (із  щоденним
обсягом послуг не менше 2 облікових одиниць (крім вихідних і
святкових днів).

Послуги з професійного навчання надаються особі одноразово
в порядку черговості.

Строк  професійного  навчання  осіб  визначається  робочими
навчальними планами та робочими навчальними програмами та не
може  перевищувати  12  місяців  у  разі  організації  навчання  за
робітничими професіями.

11 Перелік підстав для
відмови у наданні 

Подання  документів,  що  містять  завідомо  неправдиві  дані,  є
підставою  для  відмови  особі  у  реєстрації  заяви  про  отримання
послуг із психологічної реабілітації.

У  разі  повторного  звернення  за  послугою  з  професійного
навчання.

12 Результат надання 
адміністративної 
послуги

Отримання  комплексних  психологічних  послуг,  фізкультурно-
спортивних,  санаторно-курортних,  медико-психологічних  та
соціальних послуг.

Також отримують такі документи державного зразка:
 -свідоцтво  про  присвоєння  (підвищення)  робітничої

кваліфікації - за результатами первинної професійної підготовки,
перепідготовки,  підвищення  кваліфікації  за  робітничими
професіями;
 -документ  про підвищення  кваліфікації  -  за  результатами

підвищення  кваліфікації  учасників  антитерористичної  операції  з
вищою освітою;
 -на  курсах  цільового  призначення  учасники

антитерористичної  операції  отримують  посвідчення
установленого зразка.

13 Способи отримання
відповіді 
(результату)

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

У разі відмови особа отримує обгрунтовану письмову відповідь.


