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Надання статусу «Дитина війни»  
(назва послуги) 

Відділ соціального захисту населення міської ради 
(найменування суб’єкта надання послуги) 

 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання послуги 

м. Бурштин 

вул.Січових Стрільців,4 

2. 

Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
послуги 

Графік роботи:  
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8

00
-17

15
; Пт. 8

00
-16

00
 

Час прийому громадян:  
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8

00
-17

15
; Пт. 8

00
-16

00
; 

Обідня перерва:12
00

-13
00

 
вихідні дні – субота, неділя 

3. Телефон/факс, адреса 
електронної пошти  

Тел. (03438) 44-600 

e-mail: vsznburshtyn@ukr.net 

 

4. 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

1. Заява (в довільній формі); 

2. Паспорт. 

3. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. 

4. Пенсійне посвідчення. 

 

 

5. 
Порядок та спосіб 

подання документів  

Документи подаються до відділу соціально захисту особисто заявником. 

 

6. 
Порядок прийняття 

документів 
Копії документів завіряються спеціалістом. 

7. 
Платність/безоплатність 

послуги 
Послуга надається безоплатно. 

8. Строк надання послуги Послуга надається у день звернення   з необхідними  документами. 

9. 
Перелік підстав для 

відмови у наданні 

послуги 

 Адміністративна послуга не надається, якщо громадянином не надані документи зазначені в п. 4 картки, або особа не має права на встановлення 

статусу «Дитина війни» відповідно до діючого законодавства. 

 

10. 
Результат надання 

послуги 
Надання статусу дитина війни.  

11. 
Спосіб отримання 

результату надання 

послуги 

Штамп у пенсійне посвідчення громадян. зазначених у п.1 Порядку посвідчення права особи на пільги відповідно до Закону України «Про 

соціальний захист дітей війни» проставляється на підставі паспорта громадянина України. Відповідний штамп проставляється за зареєстрованим 

місцем проживання осіб, які належать до даної категорії. 

У разі наявності в особи ламінованого пенсійного посвідчення, або втрати пенсійного посвідчення видаються тимчасові довідки. 

12. 
Нормативно-правові 

акти, які регулюють 

порядок та умови 

Закон України «Про соціальний захист дітей війни», наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05 квітня 2006 року № 107 «Про 

Порядок посвідчення права особи на пільги  відповідно до Закону України "Про соціальний  захист дітей війни"  

 



надання послуги 

 

 

 

 
 


