
ДФС ЦНАП ПФУ ЛІКАРНЯ РЕЄСТР

серія

виданий 

платно

1

2

3

ФСС

дата народження

зареєстроване місце проживання

місце проживання/перебування

ДО УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від

строк дії паспорта (паспорт громад. України з безконтактним електронним носієм 
(ID) 

         (дата реєстрації, № заяви)

група інвалідності, 
строк встановлення 
групи інвалідності

який (яка) проживає/перебуває за адресою

реєстраційний номер облікової картки платника податків

або відмітка про відмову від прийняття номера, (так/ні)

                                                         (ПІБ сина (доньки) чи підопічного(ї))
дата народження 

номер телефону

тип документа номер

дата видачі

 -  

Прошу надати моєму (ій) синові (донці)

Прошу надати мені

консультування

посередництво

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)

інформування

соціальну (і) послугу (и):

номер посвідки на постійне проживання

посвідка на тимчасове проживання
посвідчення біженця

посвідчення про взяття на облік бездомної особи

ким та коли видана (не)

дата закінчення (продовження) строку дії посвідки/посвідчення

зареєстрованого (ї) за адресою

безоплатно з установленням диференційованої плати

З А Я В А 

Про надання соціальних послуг

наявність 
інвалідності

Прошу надати моєму підопічному 
(ій)



4

5

6

7

8

9

10

11

12

пердставництво інтересів

соціальна профілактика

соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці

транспортні послуги

екстренне (кризове) втручання

соціальна адаптація

соціальна інтеграція та реінтеграція

догляд вдома

натуральна допомога

Відомості, які використовуються для обчислення  середньомісячного сукупного 
доходу отримувача соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів або з 
установленням диференційованої плати 

Надавач соціальної послуги

ПІБ
Назва та реквізити 

документу, що 
посвідчує особу

Реєстраційний номер облікової картки 
платника податків або серія (за наявності) 
та номер паспорта громадянина України ( 

ID- картка)

відповідно  до частини 7 статті 28 Закону України "Про соціальні послуги" (надання соціальних послуг 
за бюджетні кошти) 
Я усвідомлюю, що наведені мною відомості, що вплинули або могли вплинути на прийняте 
рішення щодо надання соціальної послуги, будуть перевірені згідно з чинним законодавством 

У разі необхідності прийняття рішення щодо звільнення моєї сім'ї

У разі необхідності прийняття рішення щодо звільнення підопічного 

органами місцевого самоврядування 

У разі необхідності прийняття рішення щодо звільнення мене

У разі необхідності прийняття рішення щодо звільнення мого сина (доньки)

договір довічного утримання не укладала (в)

З умовами та порядком надання соціальних послуг, припинення їх надання, 
тарифами (у разі надання платних соціальних послуг абро з установленням 
диференційованої плати)

ознайомлена (ий)

Зобов'язуюсь повідомляти про зміни обставин, які можуть вплинути на надання мені/ моєму (їй) 
синові (донці)/ моїй сім'ї/ підопічному (ій) соціальних послуг

від сплати за соціальні послуги прошу розглянути мою заяву відповідними

місцевими органами виконавчої влади

соціальних послуг від фізичної особи, якій призначено щомісячну компенсаційну 
виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку не отримую

соціальні послуги не надаю

До заяви відповідно до законодавства 
додано документів на аркушах

Комунальна установа Білоцерківської міської ради
 «Територіальний центр надання
 соціальних послуг ім. Петера Новотні»



Відповідальна особа ___________________________

та зареєстровано за 
№

____________________                                 
  (підпис)

Дата 
заповнення 
заяви

Для розгляду заяви необхідно 
додати до 

такі документи:

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Відповідальна особа
___________________________

та зареєстровано за 
№
Для розгляду заяви необхідно 
додати до 

такі документи:

Заповнюється відповідальною особою управління соціальгого захисту населення Білоцерківської 
міської ради
Відомості з паспорта громадянина України та поданих документів звірені.

Заяву та документи 
на 

аркушах прийнято

Заповнюється відповідальною особою управління соціальгого захисту населення Білоцерківської 
міської ради
Відомості з паспорта громадянина України та поданих документів звірені.

Заяву та документи 
на 

аркушах прийнято

(підпис)
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