
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 24.12.2021 р. № 162-Р 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

01586 «ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ З СОЦІАЛЬНОЇ ТА 

ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ» 

 

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 

 

 

веб-сайт 

 http://uszn.org.ua     

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закон України “Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей” 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

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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соціального захисту» 
5 Акти Кабінету Міністрів 

України  

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 червня 

2017 р. № 432 «Про затвердження Порядку організації 

соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали 

заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, та 

постраждалих учасників Революції Гідності, членів 

сімей загиблих (померлих) таких осіб» (Порядок 432). 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Подання заяви особою, яка має потребу та відповідний 

статус та проживає на території Білоцерківської міської 

територіальної громади. 

Професійна адаптація осіб з інвалідністю внаслідок 

війни організовується згідно з рекомендаціями МСЕК, 

визначеними в індивідуальній програмі реабілітації. 

7 Перелік необхідних 

документів 

Особа для отримання послуг з професійної адаптації 

письмово звертається до органу соціального захисту 

населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного 

проживання (перебування) із заявою. 

До заяви додаються: 

копія індивідуальної програми реабілітації (для осіб з 

інвалідністю внаслідок війни); 

копія посвідчення (засвідчена підписом особи), що 

підтверджує наявність одного із статусів, визначених 

пунктом 3 цього Порядку 432; 

копія документа (засвідчена підписом особи), що 

підтверджує безпосередню участь в антитерористичній 

операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім 

перебуванням в районах антитерористичної операції у 

період її проведення, або копія документа про участь 

особи у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення (у разі відсутності у 

посвідченні ветерана війни посилання на норму Закону, 

відповідно до якої установлено статус). 

Під час подання копії посвідчення, передбаченого 

абзацом четвертим цього пункту, особи пред’являють 

оригінал такого посвідчення 

8 Спосіб подання 

документів  

Заява та документи подаються заявником особисто. 

9 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

10 Строк надання  Орган соціального захисту населення:  

1) реєструє заяву особи у журналі та видає направлення 

до обласного, Київського міського, міського, районного 

і міськрайонного центру зайнятості або іншої установи 

на професійну орієнтацію щодо вибору напряму 

професійного навчання. 

2) у разі наявності коштів укладає договір на професійне 
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навчання та з урахуванням висновків професійної 

орієнтаці видає особі направлення на професійне 

навчання  

У місячний строк 

11 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

Строк професійного навчання осіб визначається 

робочими навчальними планами та робочими 

навчальними програмами та не може перевищувати 12 

місяців у разі організації навчання за робітничими 

професіями. 

Повторне направлення на професійне навчання (послуги 

з професійного навчання надаються особі одноразово). 

Подання документів, що містять завідомо неправдиві 

дані. 

Відсутність рекомендацій МСЕК, визначеними в 

індивідуальній програмі реабілітації (для осіб з 

інвалідністю). 

12 Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача направлення та примірників договору на 

професійну адаптацію 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто при видачі направлення та договорів на 

професійну адаптацію. 

 


