
 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 24.12.2021 р. № 162-Р 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги  

01487 „ВИДАЧА ДОВІДКИ ЩОДО ОТРИМАННЯ (НЕОТРИМАННЯ) СОЦІАЛЬНОЇ 

ДОПОМОГИ ” 
 

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: 8.30-13.00     

Вівторок: 8.30-13.00   

Середа: 8.30-13.00 

Четвер: 8.30-13.00   

13.30-17.00 обробка 
документів  

П’ятниця:обробка 

документів   

Обідня перерва:                  

13.00-13.30 

3 Телефон / факс, електронна  робочий орган ЦНАП УСЗН БМР 
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адреса, офіційний веб-сайт  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     

 

        Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України „Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми”, Закони України „Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю”, „Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю”, Закон України „Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям”, Закон України „Про психіатричну 

допомогу”, Закон України „Про соціальні 

послуги”, Закон України „Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб”. 

5 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 

27.12.2001  № 1751 „Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної допомоги сім’ям 

з дітьми”, Постанова Кабінету Міністрів України 

від 24.02.2003р. № 250 „Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям”Наказ Міністерства праці та соціальної 

політики України, Міністерства фінансів України, 

Міністерства охорони здоров’я України від 

30.04.2002 № 226/293/169 „Про затвердження 

Порядку надання державної соціальної допомоги 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю”, зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 (зі 

змінами), Постанова Кабінету Міністрів України 

від 02.04.2005 № 261 „Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю і державної соціальної 

допомоги на догляд”, Постанова Кабінету 

Міністрів України від 02.08.2000 № 1192 „Про 

надання щомісячної грошової допомоги особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю I чи II 

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


3 

 

групи внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарської комісії медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду, на 

догляд за нею”, Постанова Кабінет Міністрів 

України від 13.03.2019 № 250 „Деякі питання 

надання соціальної підтримки багатодітним 

сім’ям”, Постанова Кабінету Міністрів України 

від 23.09.2020 № 859 “Порядок подання та 

оформлення документів, призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі”, Постанова Кабінету Міністрів України 

від 01.10.2014 № 505 „Про надання щомісячної 

адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в 

тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг” 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики 

України від 19 вересня 2006 року № 345 "Про 

затвердження Інструкції щодо порядку оформлення 

і ведення особових справ отримувачів усіх видів 

соціальної допомоги" (зі змінами), зареєстрований 

у Міністерстві юстиції України 06.10.2006 за № 

1098/12972 

Умови отримання адміністративної послуги  

7 Підстава для отримання  Заява на отримання послуги, подана заявником 

особисто або через законного представника 

письмово або усно 

8 Перелік необхідних документів Паспорт або інший документ, який підтверджує 

особу та місце її проживання(реєстрації) 

9 Спосіб подання документів Документи, необхідні для видачі довідки, 

подаються заявником особисто або уповноваженою 

ним особою суб’єкту надання адміністративної 

послуги 

10 Платність (безоплатність) надання   Безоплатне надання 

11 Строк надання   3 дні (календарні) 

12 Перелік підстав для відмови у 

наданні  

Не встановлено законодавством 

13 Результат надання адміністративної 

послуги 

Довідка про отримання (неотримання) соціальної 

допомоги 

14 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Заявником особисто або через законного 

представника 
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