
адміністративної послуги соціального характеру

„ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ”

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання адміністративних
послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади

1 Місцезнаходження Управління  соціального  захисту  населення
Білоцерківської міської ради за адресою:  09100, м. Біла
Церква, вул. Я.Мудрого, буд. 2, кім. 305

2 Інформація щодо режиму роботи Режим  роботи  управління  соціального  захисту
населення Білоцерківської міської ради:
понеділок –п’ятниця  з 8.30 до 17.00 год., 
обідня перерва з 13.00 до 13.30 год. 
Прийом громадян:
понеділок –п’ятниця  з 8.30 до 13.00 год.

3 Телефон  /  факс,  електронна   адреса,
офіційний веб-сайт 

Тел. 5-22-71,
E-mail: uszn@bc-rada.gov.ua, 
Адреса сайту: http://uszn.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги соціального
характеру

4 Закони України Закон України від 20 жовтня 2014р. „Про забезпечення
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” 

5 Акти Кабінету Міністрів України Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  01.10.2014
№ 509 „Про облік внутрішньо переміщених осіб”

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

6 Підстава для отримання Наявність  документу,  що  посвідчує  особу  та
підтверджує  громадянство  України  або  документу,  що
посвідчує особу та  підтверджує її спеціальний статус, з
відміткою  про  факт  проживання  на  території
адміністративно-територіальної  одиниці,  з  якої
здійснюється  внутрішнє  переміщення,  на  день
виникнення  обставин,  що  спричинили  внутрішнє
переміщення.

mailto:uszn@bc-rada.gov.ua
http://uszn.org.ua/


7 Перелік необхідних документів 1.Паспорт  громадянина  України  або  інший  документ,
що  посвідчує  особу  та  підтверджує  громадянство
України,  а  для  іноземців  та  осіб  без  громадянства  –
документ,  що  посвідчує  особу  та  підтверджує  її
спеціальний статус. 
2.Реєстраційний  номер  облікової  картки  платника
податків.
3.Свідоцтво  про  народження дитини,  якщо  дитина  не
досягла 16-річного віку.

8 Спосіб подання документів Заява та документи подаються громадянином особисто,
окрім  малолітніх  дітей,  де  заяву  подає  законний
представник. 

9 Платність (безоплатність) надання Адміністративна послуга надається безоплатно.

10 Строк надання У день подання заяви про взяття на облік, крім випадків,
які потребують уточнення. 

11 Перелік підстав для відмови у наданні Заявнику  може бути  відмовлено  у  видачі  довідки  про
взяття  на облік  внутрішньо переміщеної особи, якщо:
1.Відсутні  обставини,  що  спричинили  внутрішнє
переміщення.
2.У  державних  органів  наявні  відомості  про  подання
завідомо  неправдивих  відомостей  для  отримання
довідки.
3.Заявник  втратив  документи,  що  посвідчують  його
особу, до їх відновлення.
4.У  заявника  немає  відмітки  про  реєстрацію  місця
проживання  на  території  адміністративно-
територіальної  одиниці,  з якої здійснюється внутрішнє
переміщення,  та  відсутні  докази,  що  підтверджують
факт  проживання  на  території  адміністративно-
територіальної  одиниці,  з якої здійснюється внутрішнє
переміщення.
5.Докази,  надані  заявником  для  підтвердження  факту
проживання  на  території  адміністративно-
територіальної  одиниці,  з якої здійснюється внутрішнє
переміщення не доводять факту проживання заявника на
території  зазначеної  адміністративно-територіальної
одиниці. 
 

12 Результат надання адміністративної 
послуги соціального характеру

Видача  довідки  про  взяття  на  облік  внутрішньо
переміщеної особи/ відмова у видачі довідки про взяття
на облік внутрішньо переміщеної особи.



13 Способи  отримання  відповіді
(результату)

Довідка  видається  особисто  заявнику,  або  видається
законному  представнику  (опікуну)  такої  особи  .У  разі
коли особа за станом здоров’я, за її письмовою заявою,
не  може  прибути  до  органу  соціального  захисту
населення  для  отримання  довідки,  видача  довідки
проводиться  з  доставкою  за  її  місцем  проживання  та
покладається на орган соціального захисту населення, в
якому  особа  перебуває  на  обліку  ,  як  внутрішньо
переміщена особа.


