
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради

від «18 » січня 2021 року № 05-Р

адміністративної послуги соціального характеру :
надання допомоги на поховання (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги

перед Батьківщиною, учасників бойових дій і осіб з інвалідністю внаслідок війни
Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання

адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місце знаходження 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  та  Закон  України  «Про
поховання та похоронну справу»

5 Акти Кабінету 
Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України № 1445 від 28 жовтня 2004 
року «Про затвердження Порядку проведення поховання померлих 
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, і 
учасників бойових дій», постанова Кабінету Міністрів України № 
272 від 16 березня 2016 року «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для 
надання соціальної допомоги особам, які мають особливі заслуги та
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною».

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

6 Підстава для 
отримання 

Право  на  отримання  послуги  мають  особи,  що  звертаються  з
необхідними  документами  для  отримання  допомоги  на  поховання
(загиблих)  осіб,  які  мають  особливі  заслуги  перед  Батьківщиною,
учасників бойових дій і осіб інвалідністю внаслідок війни війни.

7 Перелік необхідних 
документів

Відшкодування витрат (грошова компенсація) на поховання померлого
здійснюється через відділення Ощадбанку шляхом перерахування 
коштів на банківський рахунок особи, яка здійснила поховання на 
підставі:

http://uszn.org.ua/
mailto:uszn@bc-rada.gov.ua
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1. Заяви про відшкодування витрат на поховання померлого;
2. Копії договору-замовлення про організацію та проведення 
поховання.
 3. Копії документа, що посвідчує особу замовника.
4. Копію свідоцтва про смерть.
5. Копії документа, що підтверджують статус особи померлого.

8 Спосіб подання 
документів 

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

9 Платність 
(безоплатність) 
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно.

10 Строк надання Надання  грошової  допомоги  відбувається  після  фінансування
департаменту  соціального  захисту  населення  Київської  обласної
державної  адміністрації  шляхом  перерахування  коштів  з  обласного
бюджету. 

11 Перелік підстав для 
відмови у наданні 

Відсутні.

12 Результат надання 
адміністративної 
послуги

Грошова допомога на поховання осіб,  які  мають особливі  заслуги
перед  Батьківщиною,  учасників  бойових  дій  та  осіб  з  інвалідністю
внаслідок війни.

13 Способи отримання 
відповіді 
(результату)

Отримання  коштів  на  відкриті  в  банківських  установах  рахунки
особам, які здійснили поховання.


