
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 24.12.2021 р. № 162-Р 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

 

адміністративної послуги  

 

00243 "НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, 

ЯКЇ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ" 
 

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) 

 
 

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 

Субота:      08.00 - 15.00 

 

На період карантину: 

 

Понеділок: 9.00 - 17.00 

Вівторок:    9.00 - 17.00 

Середа:       9.00 - 17.00 

Четвер:        9.00 - 17.00 

П’ятниця:    9.00 - 16.00 

 

Обідня перерва: 13.00-14.00 

 

Понеділок: 8.30 - 17.00 

Вівторок:    8.30 - 13.00 

13.30 - 17.00 - обробка 

документів  

Середа:       8.30 - 13.00  

13.30 - 17.00 - обробка 

документів 

Четвер:        8.30 - 17.00 

П’ятниця: обробка документів   

 

 

 

 

 

 

Обідня перерва: 13.00-13.30 

 

3 робочий орган ЦНАП УСЗН БМР 



Телефон/факс, 

електронна адреса, 

офіційний веб-сайт 

тел./факс: (04563) 5-13-75, 

                  (04563) 9-28-58  

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 

 

веб-сайт  http://uszn.org.ua 

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги  

4 Закони України 

 

Закон України "Про протидію торгівлі людьми" 

 

5 
Акти Кабінету 

Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 

660 " Про затвердження Порядку виплати одноразової 

матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі 

людьми" 

6 

Акти центральних 

органів виконавчої 

влади 
Бюджетний кодекс України 

Умови отримання адміністративної послуги  

7 
Підстава для 

отримання  

Матеріальна допомога виплачується особі, якій встановлено 

статус постраждалої від торгівлі людьми, відповідно до 

законодавства 

8 
Перелік необхідних 

документів 

-заява за формою, затвердженою Міністерством соціальної 

політики України; 

-копія довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала 

від торгівлі людьми; 

-копію документа, що посвідчує особу; 

-копію документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі 

потреби). 

9 
Спосіб подання 

документів  

Особа або законний представник дитини, яка постраждала від 

торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи 

подає органові соціального захисту населення за місцем 

проживання (перебування) зазначеної особи 

10 
Платність 

(безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно  

11 
Строк надання 

послуги  

Матеріальна допомога виплачується не пізніше одного місяця з 

дня  звернення у межах коштів, передбачених у державному 

бюджеті на такі цілі 

12 
Перелік підстав для 

відмови у наданні  
Подання встановленого переліку документів не в повному обсязі 

13 

Результат надання 

адміністративної 

послуги  

Виплата / відмова в виплаті матеріальної допомоги 

14 
Способи отримання 

відповіді (результату) 

Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, 

яка складається органом соціального захисту населення через 

державне підприємство поштового зв’язку або шляхом 

перерахування коштів на особистий банківський рахунок 

mailto:bc_adminposlug@ukr.net
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17


 


