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             ПОГОДЖЕНО  

Голова Богородчанської селищної ради  

 

______________________ Р.Д.Заремба 

«______»_________________2021 рік 

                ЗАТВЕРДЖЕНО 

Начальник управління  соціального захисту 

населення  Богородчанської 

райдержадміністрації 

____________________Л.Б.Дмитришин 

«______»___________________2021 рік 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

“ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ОСОБИ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ” 

  (назва адміністративної послуги) 

 
Управління соціального захисту населення Богородчанської райдержадміністрації  

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги/центр надання 

адміністративної послуги/ виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади 

1 Місцезнаходження Управління «Центр надання адміністративних 

послуг» Богородчанської селищної ради 

Івано-Франківська обл., Івано-Франківський р-н,  

смт. Богородчани, вул. Шевченка, 66 

 

2 Інформація щодо режиму 

роботи  
понеділок-середа з 9.00 до 16.00 

четвер з 9.00 до 20.00 

п’ятниця з 8.00 до 15.00 

3 Телефон/факс,  електронна 

адреса, офіційний веб-сайт  
mail: boho-cnap2021@ukr.net  

 

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 

12.05.1994 № 302 „Про порядок видачі посвідчень і 

нагрудних знаків ветеранів війни”;  

постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 

№ 685 „Про затвердження Порядку надання статусу 

особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які 

отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення” 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

 

-- 

7 Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування 

 

-- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8 Підстава для отримання 

адміністративної послуги  

Настання інвалідності внаслідок поранення, контузії, 

каліцтва або захворювання, одержаних під час 

захисту Батьківщини, під час безпосередньої участі в 
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антитерористичній операції та за інших підстав, 

визначених статтею 7 Закону України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

9 Перелік документів, 

необхідних для надання 

(отримання) адміністративної 

послуги  

Для видачі посвідчення особи з інвалідністю 

внаслідок  війни: 

1. заява (зразок заяви додається); 

2. копія паспорта (при наявності оригіналу); 

3. копія довідки про присвоєння реєстраційного 

номера облікової картки платника податків або серія 

та номер паспорта з відміткою про відмову від 

прийняття такого номера; 

4. фото 3х4 (1 шт.). 

5. Копія довідки МСЕК про встановлення 

причини та групи інвалідності. 

6. Копія військового квитка.  

7. Довідка військкомату про участь у бойових 

діях, про призив у неповнолітньому віці до лав 

Радянської Армії. 

8. Довідка про залучення до складу формувань 

Цивільної оборони. 

Особи з числа учасників антитерористичної 

операції / операції об’єднаних сил крім цього 

документи, перелік яких визначено пунктом 4 

Порядку надання статусу інваліда війни особам, які 

отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії 

або каліцтва, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 08.09.2015 № 685 

10 Спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Заява та документи, необхідні для видачі 

посвідчення, подаються особою суб’єкту надання 

адміністративної послуги: 

через уповноважених осіб виконавчого органу 

сільської, селищної ради відповідної територіальної 

громади; посадових осіб центру надання 

адміністративних послуг; 

поштою або в електронній формі через офіційний 

веб-сайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним 

інформаційні системи органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, або Єдиний 

державний веб-портал електронних послуг 

(з накладенням кваліфікованого електронного 

підпису) (у разі технічної можливості) 

11 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги  

 

Адміністративна послуга надається безоплатно 

12 Строк надання 

адміністративної послуги, а 

також строк здійснення дій, 

прийняття рішень у процесі 

надання послуги  

Рішення про видачу або відмову у видачі 

посвідчення приймається у місячний строк з дня 

подання необхідних документів 

13 Перелік підстав для відмови 

(призупинення) у наданні 

Подання встановленого переліку документів не в 

повному обсязі; 



_ 

адміністративної послуги відсутності права на одержання послуги; 

надання недостовірної інформації.  

14 Результат надання 

адміністративної послуги 

Отримання / відмова в отриманні посвідчення особи 

з інвалідністю внаслідок війни 

 

15 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни 

видаються особисто особі або за її дорученням 

рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у 

відповідних документах 

16 Примітка Копії документів звіряються з оригіналами  та 

завіряються. 
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(Заповнюється особисто заявником)   

 

До Центру надання _________________________ 

____________________________________________ 

 

від _________________________________________________________ 
 (прізвище , ім’я, по батькові повністю) 

проживаю (зареєстрований) за адресою:  _____________________ 
(поштовий індекс, найменування населеного пункту, вулиця, будинок) 

___________________________________________________________, 

контактний телефон __________________________________________ 

паспорт: серія _____ № ___________, виданий ____________________ 

___________________________________  "__" ____________ 20___ р. 

 

ідентифікаційний №  _________________________________________ 

 

 
Заява 

 

Прошу встановити мені статус _________________________________ 

 
___________________________________________________________________________________   

 

Підтверджуючі документи надаю. 

    

 

          При цьому даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних 

даних» на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у межах, 

необхідних для надання адміністративної послуги  

 

 

Додаток : на _____аркушах. 
 

 

 

_____________________________________                                         _________________________________ 

             (прізвище, ім’я, по батькові)                                                                                  (підпис) 

 

________  _____________________ 20____ року 
 
 

 

 

 

 

 


