
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 24.12.2021 р. № 162-Р 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги  

01877 "ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ У РАЗІ 

ІНВАЛІДНОСТІ ВОЛОНТЕРА ВНАСЛІДОК ПОРАНЕННЯ (КОНТУЗІЇ, ТРАВМИ АБО 

КАЛІЦТВА), ОТРИМАНОГО ПІД ЧАС НАДАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДОПОМОГИ В 

РАЙОНІ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ, ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ 

ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ, ВІДСІЧІ І 

СТРИМУВАННЯ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА 

ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ, БОЙОВИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ" 
 

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)  
 

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 - 17.00 

Вівторок:    8.30 - 13.00 

13.30 - 17.00 - обробка 

документів  

Середа:       8.30 - 13.00  

13.30 - 17.00 - обробка 

документів 

Четвер:        8.30 - 17.00 

П’ятниця: обробка документів   

 

 

 

 

 

 

Обідня перерва: 13.00-13.30 

 

3 робочий орган ЦНАП УСЗН БМР 



Телефон/факс, 

електронна адреса, 

офіційний веб-сайт 

тел./факс: (04563) 5-13-75, 

                  (04563) 9-28-58  

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  

4 Закони України Закон України "Про волонтерську діяльність" 

5 
Акти Кабінету 

Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року 

№604 "Деяк питання виплати одноразової грошової допомоги у разі 

загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення 

(контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання 

волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної 

операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі стримування збройної агресії Російської Федерації 

у Донецькій ти Луганській областях, бойових дій та збройного 

конфлікту", Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2016 року № 336 "Деякі питання соціального захисту ветеранів 

війни та членів їх сімей" 

6 

Акти центральних 

органів виконавчої 

влади 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 
Підстава для 

отримання 

Наявність рішення міжвідомчої комісії з питань розгляду 

матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати 

одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або 

інвалідності волонтера і деяких інших категорій осіб 

8 
Перелік необхідних 

документів 

- заява; 

- копія паспорта; 

- копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової 

картки платника податків або серія та номер паспорта з відміткою 

про відмову від прийняття такого номера; 

- ксерокопія посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни; 

-виписка з акта огляду медико-соціальною експертною комісією 

про встановлення групи інвалідності; 

-картковий рахунок міжнародного зразку 

9 
Спосіб подання 

документів  

Заява та документи подаються заявником особисто або законним 

представником особи у паперовій формі.  

Заява може бути подана в електронній формі (з використанням 

засобів телекомунікаційних систем, через офіційний сайт 

Міністерства соціальної політики України або інтегровані з ним 

інформаційні системи органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, зокрема з використанням електронного 

цифрового підпису) 

10 

Платність 

(безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно  

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


11 
Строк надання 

послуги  

Компенсація призначається протягом десяти днів з дня подання 

заяви, виплата проводиться при надходженні коштів з державного 

бюджету. 

12 
Перелік підстав для 

відмови у наданні  
-  

13 

Результат надання 

адміністративної 

послуги  

Призначення та виплата допомоги 

14 
Способи отримання 

відповіді (результату) 

Повідомлення про призначення компенсацій та допомоги (відмова 

у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу, про 

що робиться відповідний запис у журналі видачі довідок та 

повідомлень.  

Виплата компенсацій та допомоги можна отримати через 

банківські установи або поштові відділення зв’язку 
 


