
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 24.12.2021 р. № 162-Р 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

00751«УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ 

ВЕТЕРАНАМ ПРАЦІ» 
 

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 основні засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших громадян похилого віку в 

Україні». 

5 Акти Кабінету 

Міністрів України  

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 1994 

р. № 521 «Про порядок видачі посвідчення і нагрудного 
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знака» Ветеран праці». 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Згідно частини першої статті 6 Закону України «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні» ветеранами 

праці визнаються громадяни, які працювали на 

підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях 

громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років - для 

чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію. 

Ветеранами праці визнаються також особи, визначені в 

частині другій статті 6 ЗУ. 

7 Перелік необхідних 

документів 

Заява, копія паспорта, фотокартка 3х4 (матова) та 

інформація Пенсійного фонду України про стаж роботи та 

вид пенсії, оскільки обчислення стажу роботи, необхідного 

для визнання громадян ветеранами праці, здійснюється в 

порядку, передбаченому Законом України "Про 

загальнообов'язкове  державне пенсійне страхування". 

8 Спосіб подання 

документів  

Заява та документи подаються заявником особисто  

9 Платність 

(безоплатність) надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно. 

Посвідчення і нагрудний знак видаються ветеранам праці 

за місцем їх проживання органами праці та соціального 

захисту населення, а ветеранам праці із числа осіб, 

зазначених у частині другій статті 10 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб 

начальницького і рядового складу органів внутрішніх 

справ» - органами, що здійснюють їх пенсійне 

забезпечення відповідно до законодавства. 

Посвідчення і нагрудний знак видаються безкоштовно. 

10 Строк надання  Рішення про встановлення статусу приймається 

невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня 

отримання заяви з необхідними документами. 

11 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

Відсутність необхідного стажу роботи, який дає право на 

встановлення статусу. 

12 Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Отримання/відмова в отриманні посвідчення ветерана 

праці. 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради видається посвідчення і 

нагрудний знак особисто ветеранам праці або за їхнім 

дорученням рідним чи іншим особам, за що вони 

розписуються у відповідних документах.  

 

 

 

 

 

 

 

 


