
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради

від «18» січня 2021 року № 05-Р

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
НАСЕЛЕННЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ

РАДИ

«ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК
ВІЙНИ, ПОВ’ЯЗАНОЇ З УЧАСТЮ В АНТИТЕРОРИСТИЧНІЙ ОПЕРАЦІЇ

ТА В ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ 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 12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і нагрудних
знаків ветеранів війни”; постанова Кабінету Міністрів України від
08.09.2015  №  685  „Про  затвердження  Порядку  надання  статусу
особи  з  інвалідністю  внаслідок  війни  особам,  які  отримали
інвалідність  внаслідок  поранення,  контузії,  каліцтва  або
захворювання,  одержаних  під  час  безпосередньої  участі  в
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення”

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

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

Настання інвалідності внаслідок  поранення, контузії,  каліцтва або
захворювання,  одержаних  під  час  захисту  Батьківщини,  під  час
безпосередньої  участі  в  антитерористичній  операції  та  за  інших
підстав,  визначених  пунктами  11-14  частини  2  статті  7  Закону
України  „Про  статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального
захисту”

7 Перелік необхідних 
документів

Заява; копія паспорта; фотокартка 3х4 см.;
довідка МСЕК про групу та причину інвалідності.
Крім цього, особи з числа учасників антитерористичної операції /
операції  об’єднаних  сил  подають  документи,  перелік  яких
визначено  пунктом  4  Порядку  надання  статусу  інваліда  війни
особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії або
каліцтва,  одержаних  під  час  безпосередньої  участі  в
антитерористичній  операції,  забезпеченні  її  проведення,
затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від
08.09.2015 № 685

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 Рішення про встановлення статусу приймається у місячний строк з дня
подання заяви з усіма необхідними документами.
В  разі  необхідності  отримання  підтверджуючих  документів  запити
спрямовується  управлінням  соціального  захисту  населення  до
відповідного підприємства, установи чи організації.

11 Перелік підстав для 
відмови у наданні 

Ненадання в повному обсязі підтверджуючих документів.

12 Результат надання 
адміністративної 
послуги

Отримання/відмова в отриманні посвідчення особи з інвалідністю
внаслідок війни

13 Способи отримання 
відповіді 
(результату)

Управлінням соціального захисту населення Білоцерківської 
міської ради посвідчення та проїзні документи (талони) особи з 
інвалідністю внаслідок війни, видаються особисто заявнику, або 
законному представнику на підставі доручення.


