
 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 24.12.2021 р. № 162-Р 

 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

„РІШЕННЯ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ПОМІЧНИКОМ ДІЄЗДАТНОЇ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКА ЗА 

СТАНОМ ЗДОРОВ’Я НЕ МОЖЕ САМОСТІЙНО ЗДІЙСНЮВАТИ СВОЇ ПРАВА ТА 

ВИКОНУВАТИ ОБОВ’ЯЗКИ” 

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, буд. 34 

м. Біла Церква 

вул. Я. Мудрого, буд. 2 

2 Інформація щодо 

режиму роботи  
робочий орган ЦНАП УСЗН БМР 

Понеділок: 09.00-16.00 

Вівторок: 10.00-20.00 

Середа: 09.00-16.00 

Четвер: 10.00-20.00 

П’ятниця: 09.00-16.00 

Субота: 08.00-15.00 

 

На період карантину: 

Понеділок: 09.00-17.00 

Вівторок: 09.00-17.00 

Середа: 09.00-17.00 

Четвер: 09.00-17.00 

П’ятниця: 09.00-16.00 

Обідня перерва:13.00-14.00 

 

 

Понеділок:08.30-13.00 

13.30-17.00 обробка документів 

Вівторок:08.30-13.00 

13.30-17.00 обробка документів 

Середа: 08.30-13.00 

13.30-17.00 обробка документів 

Четвер: 08.30-13.00 

13.30-17.00 обробка документів 

П’ятниця: обробка документів 

 

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 

mailto:bc_adminposlug@ukr.net
mailto:bc_dozv_centr@ukr.net
mailto:uszn@bc-rada.gov.ua
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Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Цивільний кодекс України 

5 Акти 

центральних 

органів 

виконавчої влади 

Наказ Державного комітету у справах сім’ї та молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я 

України та Міністерства праці та соціальної політики України від 

26 травня 1999 р. № 34/166/131/88 „Про затвердження Правил 

опіки та піклування”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 17 червня 1999 р. за № 387/3680 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для 

отримання  

Необхідність призначення помічника дієздатної фізичної особи, 

яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки 

7 Перелік 

необхідних 

документів 

Для фізичної дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може 

самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки: 

- заява; 

- копія паспорта; 

- довідка лікувально-

профілактичного закладу про стан здоров’я фізичної 

дієздатної особи, яка за станом здоров’я не може самостійно 

здійснювати свої права та виконувати обов’язки.  

Для фізичної дієздатної особи, яка бажає бути помічником 

над фізичною дієздатною особою, яка за станом здоров’я не 

може самостійно здійснювати свої права та виконувати 

обов’язки: 

- заява; 

- копія паспорта; 

- довідка лікувально-

профілактичного закладу про стан здоров’я фізичної 

дієздатної особи, яка бажає бути помічником 

8 Спосіб подання 

документів  

Особисто суб’єктом звернення або його представником 

9 Платність 

(безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

10 Строк надання  Розгляд документів та надання рішення проводиться протягом 30 

днів з дня подання повного пакету документів (строк може бути 

продовжено для розгляду питання на засіданні опікунської ради 

при органі опіки та піклування) 

11 Перелік підстав 

для відмови у 

наданні  

1. Подання неповного пакету документів. 

2. Невідповідність поданих документів вимогам чинного 

законодавства. 

3. Подання недостовірних даних 

12 Результат надання 

адміністративної 

послуги 

1. Рішення виконавчого комітету міської ради про реєстрацію 

помічником дієздатної фізичної особи, яка за станом здоров’я не 

може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки 

2. Письмова відмова 

13 Способи 

отримання 

відповіді 

(результату) 

Особисто суб’єктом звернення або його представником , 

направлення поштою (рекомендованим листом) на адресу 

суб’єкта звернення 
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