
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 24.12.2021 р. № 162-Р 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

00239«ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ УЧАСНИКА ВІЙНИ» 
 

Управління адміністративних послуг Білоцерківської міської ради 

(робочий орган ЦНАП)  

 

або управління соціального захисту населення  

Білоцерківської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та / або центру надання адміністративних послуг) 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання 

адміністративних послуг  

1 Місцезнаходження  робочий орган ЦНАП УСЗН БМР 

м. Біла Церква, 

 вул. Леваневського, 34 

м. Біла Церква, 

 вул. Ярослава Мудрого, 2 

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

робочий орган ЦНАП УСЗН БМР 

Понеділок: 9.00-16.00     

Вівторок:  10.00-20.00 

Середа: 9.00-16.00            

Четвер:  10.00-20.00 

П’ятниця: 09.00-16.00  

Обідня перерва:                  

13.00-14.00 

Понеділок: 8.30-17.00     

Вівторок:  8.30-17.00     

Середа: 8.30-17.00      

Четвер:  8.30-17.00     

П’ятниця: 8.30-17.00      

Обідня перерва:                  

13.00-13.30 

3 Телефон / факс, 

електронна  адреса, 

офіційний веб-сайт  

робочий орган ЦНАП УСЗН БМР 

тел./факс: (04563) 5-13-

75, 

(0456) 39-28-58,  

e-mail: 

bc_adminposlug@ukr.net; 

bc_dozv_centr@ukr.net; 

 

веб-сайт                     

cnap@bc-rada.gov.ua 

тел./факс: (04563) 5-34-93  

 

e-mail:  

uszn@bc-rada.gov.ua 

ato_usznbc@ukr.net 

 

веб-сайт 

 http://uszn.org.ua     

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

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 23 вересня 

2015 р. № 739 «Питання надання статусу учасника війни 
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деяким особам»; 

постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.1996 р. 

№ 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». 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Учасниками війни визнаються військовослужбовці, які в 

період війни проходили військову службу у Збройних 

Силах колишнього СРСР, трудівники тилу, а також інші 

особи, передбачені Законом України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

7 Перелік необхідних 

документів 

Заява; копія паспорта; фотокартка 3х4 см.; 

Документи про роботу в тилу в період Другої світової 

війни. 

Документи про безпосереднє залучення до виконання 

завдань антитерористичної операції в районах її 

проведення. 

8 Спосіб подання 

документів  

Заява; копія паспорта; фотокартка; архівні довідки, які 

підтверджують факт роботи заявника в період війни; 

інші документи, що підтверджують належність особи до 

учасників війни, визначені статтею 9 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» подаються особисто заявником, або 

уповноваженою особою 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 

за результатами розгляду комісії для розгляду питань, 

пов’язаних із встановленням статусу учасника війни, 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту», виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради. 

11 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

Невідповідність поданих документів. 

Рішення комісії для розгляду питань, пов’язаних із 

встановленням статусу учасника війни, відповідно до 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту».  

Період безпосереднього залучення до виконання завдань 

на строк менше ніж 30 календарних днів, у тому числі за 

сукупністю днів перебування в АТО/ООС. 

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. 

 


