
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради

від «____»_______2021 р. № _____

адміністративної послуги соціального характеру :
встановлення статусу учасника війни працівникам підприємств, установ

та організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні
проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в

районах антитерористичної операції в період її проведення, у забезпеченні
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах та у період

здійснення зазначених заходів
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 р. № 3551-XII

5 Акти Кабінету 
Міністрів 
України 

Постанови  Кабінету  Міністрів  України
від  23  вересня  2015  р.  № 739 «Питання  надання  статусу  учасника
війни деяким особам», від 26.04.1996 № 458 «Про комісії для розгляду
питань,  пов’язаних  із  встановленням  статусу  учасника  війни,
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» та від 12.05.1994 р. № 302 «Про порядок видачі
посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни». 

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

6 Підстава для 
отримання 

Учасниками  війни  визнаються  працівники  підприємств,  установ,
організацій,  які  залучалися  та  брали  безпосередню  участь  у
забезпеченні  проведення  антитерористичної  операції,  перебуваючи

http://uszn.org.ua/
mailto:uszn@bc-rada.gov.ua
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безпосередньо  в  районах  антитерористичної  операції  у  період  її
проведення, у порядку, встановленому законодавством, які залучалися
та  брали  безпосередню  участь  у  забезпеченні  здійснення  заходів  із
забезпечення  національної  безпеки  і  оборони,  відсічі  і  стримування
збройної  агресії  Російської  Федерації  у  Донецькій  та  Луганській
областях (ООС),  перебуваючи безпосередньо  в  районах та  у  період
здійснення  зазначених  заходів,  у  порядку,  встановленому
законодавством.

7 Перелік 
необхідних 
документів

Заява; копія паспорта; фотокартка; особи з числа учасників АТО/ООС
також надають  документи зазначені  у  пункті  2  постанови КМУ від
23.09.2015 № 739: про безпосереднє залучення до виконання завдань
АТО в  районах  її  проведення  (витяги  з  наказів  керівника
Антитерористичного  центру  при СБУ або особи,  яка  його заміщує,
першого  заступника  чи  заступника  керівника  Антитерористичного
центру  при  СБУ  про  залучення  до  забезпечення  проведення  АТО,
витяги  з  наказів  керівника  оперативного  штабу  з  управління  АТО,
його  заступників  або  керівників  секторів  (командирів  оперативно-
тактичних угрупувань) про підпорядкування керівнику оперативного
штабу  з  управління  АТО в  районах  її  проведення),  а  також  інші
документи,  видані  державними  органами,  підприємствами,
установами,  організаціями,  що  містять  відомості  про  безпосередню
участь працівника в забезпеченні виконання завдань АТО в районах її
проведення  (витяги  з  наказів  і  розпоряджень,  посвідчень  про
відрядження,  книг  нарядів,  матеріалів  спеціальних  (службових)
розслідувань за фактами отримання поранень) - для працівників, які на
строк не менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за сукупністю
днів  перебування,  залучалися  та  брали  безпосередню  участь  у
забезпеченні проведення АТО, перебуваючи безпосередньо в районах
її проведення;
витяги з наказів Генерального штабу Збройних Сил про залучення до
ООС,  витяги  з  наказів  Командувача  об’єднаних  сил,  командирів
оперативно-тактичних  угрупувань  про  прибуття  (вибуття)  до  (з)
районів  здійснення  таких  заходів,  документи  про  направлення  у
відрядження до районів здійснення таких заходів - для працівників, які
на  строк  не  менше  ніж  30  календарних  днів,  у  тому  числі  за
сукупністю днів  перебування,  залучалися  та  брали  безпосередню
участь  в  ООС,  перебуваючи  безпосередньо  в  районах  та  у  період
здійснення зазначених заходів.

8 Спосіб подання 
документів 

Заява та документи подаються заявником особисто, уповноваженими
особами за дорученням.

9 Платність 
(безоплатність) 
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно.

10 Строк надання Комісія зобов’язана уважно вивчити документи, заслухати пояснення
громадян,  які  їх  подали,  свідків,  представників  державних органів  і
громадських організацій, рад ветеранів, дослідити інші докази, надати
допомогу  громадянам  у  розшуку  документів,  інших  доказів,
необхідних для встановлення статусу учасника війни, та в 10-денний
термін з дня подання документів  прийняти відповідне рішення,  про
що інформувати громадянина.

11 Перелік підстав Ненадання в повному обсязі підтверджуючих документів.
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для відмови у 
наданні 

Прийняття  комісією  рішення  про  відмову  у  встановленні  статусу
учасника війни.

12 Результат 
надання 
адміністративної
послуги

Отримання/відмова в отримання посвідчення учасника війни.

13 Способи 
отримання 
відповіді 
(результату)

Управлінням соціального  захисту  населення  Білоцерківської  міської
ради видається  посвідчення учасника війни,  особисто заявнику,  або
уповноваженим особам за дорученням, про що вони розписуються у
відповідних журналах. 


