
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління соціального  

захисту населення  

Білоцерківської міської ради 

від 26.05.2022 р. № 37-Р 

 

                                                                                         
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

01624 «ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО СКАСУВАННЯ ДІЇ ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА 

ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ ЗА ЗАЯВОЮ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНОЇ 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, буд. 34 

м. Біла Церква 

вул. Я. Мудрого, буд. 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 забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб”  від 20 жовтня 2014р 

5 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Постанова Кабінету Міністрів України „Про облік 

внутрішньо переміщених осіб” від 01.10.2014    № 509 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.03.2022 

№ 204-р «Про затвердження переліку адміністративно-

територіальних одиниць, на території яких надається 

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


допомога застрахованим особам в рамках Програми 

«єПідтримка» (далі – розпорядження № 204) 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Наявність заяви внутрішньо переміщеної особи або 

законного представника про скасування дії довідки про 

взяття на облік внутрішньо перемішеної особи до 

управління соціального захисту населення Білоцерківської 

міської ради 

7 Перелік необхідних 

документів 
 документ, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України, або документ, що посвідчує особу 

та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтво про 

народження дитини. У разі відсутності в документі, що 

посвідчує особу та підтверджує громадянство України, 

або документі, що посвідчує особу та підтверджує її 

спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця 

проживання на території адміністративно-територіальної 

одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, 

заявник надає докази, що підтверджують факт проживання 

на території адміністративно-територіальної одиниці, з 

якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день 

виникнення обставин, що спричинили внутрішнє 

переміщення; 

 реєстраційний номер облікової картки платника 

податків; 

 свідоцтво про смерть (у випадку смерті внутрішньо 

переміщеної особи). 

У разі подання заяви законним представником особи, від 

імені якої подається заява, додатково подаються: 

 документ, що посвідчує особу законного 

представника; 

 документ, що підтверджує повноваження особи як 

законного представника, крім випадків, коли законними 

представниками є батьки (усиновлювачі); 

 у разі потреби – свідоцтво про народження дитини. 

У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої 

дитини особою, зазначеною в абзацах сьомому – десятому 

пункту 2 Порядку, додатково подаються: 

 документ, що посвідчує особу заявника; 

 документи, що підтверджують родинні стосунки 

між дитиною та заявником; 

документ, що підтверджує повноваження представника 

органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу, 

закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту 

дітей, в якому дитина перебуває на повному державному 

забезпеченні, та документ, що підтверджує факт 

зарахування дитини до такого закладу 

 

8 Спосіб подання документів  Заява та документи подаються громадянином особисто або 

представником сім’ї у випадку смерті внутрішньо 

переміщеної особи. 



9 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно. 

10 Строк надання  У день прийняття рішення про скасування дії довідки. 

 

11 Результат надання 

адміністративної послуги 

Рішення про скасування дії довідки про взяття внутрішньо 

переміщеної особи. 

12 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Повідомлення про скасування дії довідки внутрішньо 

переміщеної особи направляється громадянину або 

представнику сім’ї у випадку смерті внутрішньо 

переміщеної особи поштою чи іншими засобами 

телекомунікаційного зв’язку. 

 

 
 

 


