
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 24.12.2021 р. № 162-Р 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

01405 „ОПЛАТА ПОСЛУГ ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ ТА ВИПЛАТА 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ В СІМ’Ї ПАТРОНАТНОГО 

ВИХОВАТЕЛЯ” 

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 

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:  8.30-17.00                 

Середа: 8.30-17.00                       

Четвер:  8.30-17.00  

П’ятниця: обробка 

документів   

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 

 

 

веб-сайт 

 http://uszn.org.ua     

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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Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Сімейний кодекс України  

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 березня 2017 

р. № 148 Про затвердження Порядку оплати послуг 

патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги 

на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 

21.04.2015  

№ 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення 

усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 

за № 475/26920 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  Тимчасове влаштування  дітей в сім’ю патронатного 

вихователя на період подолання дитиною, її батьками або 

іншими законними представниками складних життєвих 

обставин. 

8 Перелік необхідних 

документів 

1) заяву про призначення соціальної допомоги та 

грошового забезпечення із зазначенням реквізитів 

особового рахунка, відкритого в банківській установі, або 

проведення виплат через державне підприємство 

поштового зв’язку; 

2) копію договору про надання послуг з патронату над 

дитиною; 

3) копію договору про патронат над дитиною або 

наказу служби у справах дітей у разі невідкладного 

влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя; 

4) рішення районної, районної у мм. Києві та 

Севастополі держадміністрації, виконавчого органу 

міської, районної у місті (у разі її утворення) ради про 

влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя; 

5) копію акта про факт передачі дитини; 

6) копію свідоцтва про народження дитини (у разі 

наявності); 

7) довідку з місця навчання про розмір стипендії 

влаштованої в сім’ю патронатного вихователя дитини; 

8) копію виписки з акта огляду медико-соціальної 

експертної комісії або медичного висновку лікарсько-

консультативної комісії лікувально-профілактичного 

закладу про дитину з інвалідністю, виданої в 

установленому порядку МОЗ. 
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9 Спосіб подання документів  Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, 

подаються особою, яка претендує на призначення 

допомоги самостійно 

10 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

11 Строк надання  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма 

необхідними документами. 

Допомога оформляється рішенням про призначення 

(відмову в призначенні) соціальної допомоги, яке 

зберігається в особовій справі отримувача соціальної 

допомоги та надається  на термін призначення допомоги 

12 Результат надання 

адміністративної послуги 

Призначення державної допомоги. 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Допомогу можна отримати через поштове відділення 

зв’язку або через уповноважені банки, визначені в 

установленому порядку. 

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у 

призначенні) видається (надсилається поштою) 

одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі 

видачі довідок та повідомлень 

14 Підстава для отримання  Тимчасове влаштування  дітей в сім’ю патронатного 

вихователя на період подолання дитиною, її батьками або 

іншими законними представниками складних життєвих 

обставин. 

 


