
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 24.12.2021 р. № 162-Р 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

01588«НАДАННЯ СТАТУСУ ПОСТРАЖДАЛОГО УЧАСНИКА 

РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ» 
 

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 від 28 лютого 2018 р. № 119 «Деякі питання 

соціального захисту постраждалих учасників Революції 

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


 

Гідності» про затвердження Порядку надання статусу 

постраждалого учасника Революції Гідності. 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Підставою для надання особі статусу постраждалого 

учасника Революції Гідності є включення особи до 

одного з переліків осіб, які отримали тілесні 

ушкодження (тяжкі, середньої тяжкості, легкі), 

затверджених МОЗ в установленому порядку (далі - 

переліки осіб).  

МОЗ після затвердження переліків осіб, а також 

внесення змін до них подає у п’ятиденний строк 

Мінветеранів переліки осіб для їх надіслання 

структурним підрозділам з питань соціального захисту 

населення обласних, Київської міської 

держадміністрацій. 

7 Перелік необхідних 

документів 

Заява; копія паспорта; фотокартка 3х4 см.; 

До заяви додається копія документа, що посвідчує особу 

громадянина України, іноземця або особи без 

громадянства, а також особу, яку визнано в Україні 

біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, 

що брала участь у масових акціях громадського 

протесту (з пред’явленням оригіналу). 

8 Спосіб подання 

документів  

Для надання статусу постраждалого учасника Революції 

Гідності особи, які включені до переліку осіб, 

звертаються з відповідними заявами до органів 

соціального захисту населення за зареєстрованим місцем 

проживання або місцем перебування. 

У разі відсутності реєстрації місця проживання особи, 

які отримали тілесні ушкодження (тяжкі, середньої 

тяжкості, легкі) під час участі у масових акціях 

громадського протесту, звертаються із заявами про 

надання статусу постраждалого учасника Революції 

Гідності до управління праці та соціального захисту 

населення Печерської районної у м. Києві 

держадміністрації. 

9 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно. 

10 Строк надання  Рішення про надання (відмову у наданні) статусу 

постраждалого учасника Революції Гідності та видачу 

(відмову у видачі) відповідного посвідчення приймається 

органом соціального захисту населення протягом семи 

робочих днів з дня подання заяви. 

11 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

Рішення про відмову у надані статусу постраждалого 

учасника Революції Гідності приймається у разі 

невключення особи до переліку осіб. 

12 Результат надання 

адміністративної послуги 

Отримання/відмова в отриманні статусу постраждалого 

учасника Революції Гідності. 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради посвідчення 

"Постраждалий учасник Революції Гідності" та проїзні 

документи (талони) видаються особисто заявнику, або 

законному представнику на підставі доручення. 



 

 


