
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 24.12.2021 р. № 162-Р 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

01598«ПОЗБАВЛЕННЯ СТАТУСУ ПОСТРАЖДАЛОГО 

УЧАСНИКА РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ЗА ЗАЯВОЮ ОСОБИ» 
 

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 

Гідності» про затвердження Порядку надання статусу 
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постраждалого учасника Революції Гідності. 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Орган соціального захисту населення позбавляє статусу 

постраждалого учасника Революції Гідності у разі: 

наявності обвинувального вироку суду, який набрав 

законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого 

або особливо тяжкого злочину під час участі у масових 

акціях громадського протесту; 

виключення МОЗ особи, яка має статус постраждалого 

учасника Революції Гідності, з переліку осіб; 

подання особою заяви про позбавлення її статусу 

постраждалого учасника Революції Гідності. 

7 Перелік необхідних 

документів 

Рішення суду, рішення МОЗ про виключення з переліку 

та інші документи. 

8 Спосіб подання 

документів  

Заява подається особисто заявником. 

9 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно. 

10 Строк надання  У разі позбавлення особи статусу постраждалого 

учасника Революції Гідності з підстав, визначених у 

пункті 6 цього Порядку, орган соціального захисту не 

пізніше ніж через десять календарних днів письмово 

інформує таку особу про позбавлення статусу та про 

втрату права на пільги і компенсації, передбачені 

Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та вилучає посвідчення. 

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 

У разі позбавлення особи статусу постраждалого 

учасника Революції Гідності з підстав, визначених у 

пункті 6 цього Порядку, орган соціального захисту не 

пізніше ніж через десять календарних днів письмово 

інформує таку особу про позбавлення статусу та про 

втрату права на пільги і компенсації, передбачені 

Законом України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, та вилучає посвідчення. 

Після прийняття рішення про позбавлення особи статусу 

постраждалого учасника Революції Гідності та 

вилучення у неї відповідного посвідчення орган 

соціального захисту населення вносить інформацію про 

позбавлення особи статусу постраждалого учасника 

Революції Гідності до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають право на 

пільги.  

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Управлінням соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради вилучається посвідчення 

"Постраждалий учасник Революції Гідності" та проїзні 

документи (талони). 

 


