
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 24.12.2021 р. № 162-Р 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

01660 «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ВКЛЮЧЕННЯ УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ, 

ЗАКЛАДУ, ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ ДО ПЕРЕЛІКУ СУБ’ЄКТІВ 

НАДАННЯ ПОСЛУГ ІЗ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ» 

 

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 

соціального захисту» 

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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5 Акти Кабінету Міністрів 

України  

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 

року № 1057 «Про затвердження Порядку проведення 

психологічної реабілітації постраждалих учасників 

Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях, членів їх сімей та членів сімей 

загиблих (померлих) таких осіб» (Порядок 1057) 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Подання підтвердних документів щодо відповідності 

суб’єкта надання послуг вимогам. 

7 Перелік необхідних 

документів 

Для надання послуг із психологічної реабілітації за 

рахунок бюджетних коштів суб’єкт надання послуг 

подає замовнику послуг: 

1) підтвердні документи щодо відповідності суб’єкта 

надання послуг вимогам; 

2) гарантійний лист про згоду на надання послуг із 

психологічної реабілітації та готовність до укладення 

договору із зазначенням: 

реквізитів суб’єкта надання послуг (ідентифікаційного 

коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі 

підприємств і організацій України; юридичної та 

поштової адреси; електронної адреси; номера 

телефону/телефаксу; банківських реквізитів для 

перерахування бюджетних коштів; інформації про 

наявність офіційного веб-сайту); 

місця (адміністративно-територіальної одиниці) надання 

послуг; 

інформації про приміщення, які належать суб’єкту 

надання послуг або взяті ним в оренду, та в яких будуть 

надаватися послуги із психологічної реабілітації; 

орієнтовних строків початку надання послуг після 

надходження відповідного запиту від замовника послуг; 

3) інформацію про умови проживання та харчування (у 

разі надання послуг із психологічної реабілітації у 

стаціонарних умовах), а саме: 

копії документів про відповідність приміщень і 

матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам 

правил пожежної безпеки, вимогам щодо доступності 

для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення відповідно до державних будівельних норм, 

правил і стандартів; 

відомості про умови проживання, а саме: площу, 

умеблювання, наявність побутових приладів та 

комунальних зручностей (санвузол, електропостачання, 

теплопостачання (в опалювальний період), холодне та 

гаряче водопостачання), а також урахування 

особливостей проживання осіб з інвалідністю (вимоги 

доступності) та осіб різних статей; 

4) перелік послуг із психологічної реабілітації, що 

можуть надаватися отримувачу послуг; 
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5) інформацію про вартість надання послуг із 

психологічної реабілітації, розрахунок (калькуляцію) 

реальної вартості послуг із зазначенням вартості усіх 

складових кожної послуги 

8 Спосіб подання 

документів  

Документи направляються в паперовому та 

едектронному вигляді до замовника послуг разом із 

супровідним листом.  

9 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

10 Строк надання  5 днів (робочі) 

11 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

Підставами для відмови установі, організації, закладу, 

фізичній особі - підприємцю у включенні їх до переліку 

суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації є: 

1) невідповідність суб’єкта надання послуг вимогам; 

2) подання у неповному обсязі інформації, визначеної 

пунктом 7 цього Порядку 1057; 

3) перевищення вартості послуг, зазначених у 

розрахунку (калькуляції) суб’єкта, граничної вартості 

послуг із психологічної реабілітації 

12 Результат надання 

адміністративної послуги 

Замовник послуг письмово інформує протягом трьох 

робочих днів суб’єкта надання послуг про результати 

розгляду інформації, поданої таким суб’єктом. 

У разі відмови суб’єкту надання послуг в оприлюдненні 

інформації про нього такий суб’єкт має право протягом 

30 календарних днів з дати надходження відповідного 

повідомлення повторно звернутися до замовника послуг 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Повідомлення про прийняте рішення 

 


