ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління праці та
соціального захисту населення
виконавчого комітету
Смілянської міської ради
26.10.2021 № 20-Аг
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
НАДАННЯ СТАТУСУ ПОСТРАЖДАЛОГО УЧАСНИКА РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету
Смілянської міської ради / Центр надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Смілянської міської ради
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та / або центру надання адміністративних послуг)
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Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
Місцезнаходження
Управління праці та соціального захисту населення:
20700, Черкаська область, Черкаський район,
м.Сміла,
вул. Михайла Дорошенка, буд.4
Центр надання адміністративних послуг: 20700,
Черкаська область, Черкаський район, м.Сміла,
вул.Незалежності, 37
Інформація щодо режиму Управління праці та соціального захисту населення:
роботи
Понеділок - Четвер: з 08:00 до 17:15 год.
П’ятниця: з 08:00 до 16:00 год.
Вихідний: субота, неділя
Перерва на обід: з 13:00 до 14:00 год.
Центр надання адміністративних послуг:
Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця з 8.00 до
17.15
Середа з 8.00 до 20.00
Субота з 8.00 до 16.00
Вихідний: неділя
Перерва на обід: без перерви
Телефон/факс,
електронна Управління праці та соціального захисту населення:
адреса, офіційний веб-сайт
тел./факс (04733) 2 44 87; e-mail:
03195791@mail.gov.ua
Центр надання адміністративних послуг:
(04733) 2 45 73; e-mail: dozvilniy@ukr.net;
Веб-сайт: cnap.smila-rada.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Закони України
Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3551-XII
Акти
Кабінету
Міністрів Постанова Кабінету Міністрів від 28 лютого 2018 р.
України
№ 119 «Деякі питання соціального захисту
постраждалих учасників Революції Гідності»
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для отримання
Участь у масових акціях громадського протесту в
Україні з 21 листопада 2013 р. по 21 лютого 2014 р.
за євроінтеграцію та проти режиму Януковича,
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Перелік
документів

визначених статтею 16-1 Закону України „Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту”
необхідних Заява;
копія паспорта, ідентифікаційного коду;
фотокартка;
перелік осіб, які отримали тілесні ушкодження (тяжкі,
середньої тяжкості, легкі), затверджених МОЗ в
установленому порядку (далі - переліки осіб);
копія документа, що посвідчує особу громадянина України,
іноземця або особи без громадянства, а також особу, яку
визнано в Україні біженцем або особою, яка потребує
додаткового захисту, що брала участь у масових акціях
громадського протесту (з пред’явленням оригіналу).

8
9
10
11
12
13

Спосіб подання документів
Заява та документи подаються заявником особисто
Платність
(безоплатність) Адміністративна послуга надається безоплатно
надання
Рішення про встановлення статусу приймається у
Строк надання
семиденний строк з дня подання необхідних
документів
Перелік підстав для відмови у Ненадання в повному обсязі підтверджуючих
наданні
документів
Результат
надання Отримання / відмова в отриманні посвідчення
адміністративної послуги
«Постраждалого учасника Революції Гідності»
Способи отримання відповіді Видача посвідчення/відмови про встановлення
(результату)
статусу «Постраждалого учасника Революції
Гідності», видаються особисто даній особі, за що
вони розписуються у відповідних документах

