
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 24.12.2021 р. № 162-Р 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

01198«ВИДАЧА БЛАНКА-ВКЛАДКИ ДО ПОСВІДЧЕННЯ 

УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ, ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

ВНАСЛІДОК 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». 

mailto:bc_adminposlug@ukr.net
mailto:bc_dozv_centr@ukr.net
mailto:uszn@bc-rada.gov.ua
http://uszn.org.ua/
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Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок 

війни II і III групи з числа учасників бойових дій у 

період Другої світової війни, яким виповнилося 85 років 

і більше, працівниками відповідних органів соціального 

захисту населення за місцем проживання громадянина 

на правій внутрішній стороні посвідчення вклеюється 

новий бланк-вкладка, яка завіряється відповідно до 

пункту 8 Положення про порядок видачі посвідчень і 

нагрудних знаків ветеранів війни. 

Продовження дії встановленої інвалідності внаслідок 

поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

визначених статтею 7 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». 

7 Перелік необхідних 

документів 

Заява; копія паспорта; довідка МСЕК про групу та 

причину інвалідності. 

За необхідності додаються документи про причинний 

інвалідності внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 

захворювання, видані військово-лікарськими комісіями. 

Особи з числа учасників антитерористичної 

операції/операції об’єднаних сил подають документи, 

перелік яких визначено пунктом 4 Порядку надання 

статусу інваліда війни особам, які отримали інвалідність 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних 

під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 

№ 685. 

8 Спосіб подання 

документів  

Для отримання вкладки до посвідчення особою або її 

представником подаються письмова заява та документи 

до органів соціального захисту населення, за винятком 

зазначених в абзаці п’ятому пункту 2 цього Порядку 

осіб, стосовно яких подається відповідне клопотання 

керівника добровольчого формування. 

9 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

10 Строк надання  Вкладка видається в термін, визначений для розгляду 

звернень громадян відповідно до Закону України «Про 

звернення громадян». 

11 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

Невідповідність поданих документів. 

12 Результат надання 

адміністративної послуги 

Отримання/відмова в отриманні вкладки до посвідчення 

особи з інвалідністю внаслідок війни. 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради вкладка, завірена 

відповідно до пункту 8 Положення, видається особисто 

заявнику, або законному представнику на підставі 

доручення. 

 


