ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради
Відділ праці з питань врегулювання соціально-трудових
відносин і взаємодії із соціальними фондами
вул. Захисників України, 27/34, м. Бердянськ, Запорізька обл.
тел. (06153) 3-52-34
socpro@bmr.gov.ua
веб-сторінка: bmr.gov.ua соціальний захист

Шифр
ВП – УП

Режим роботи: понеділок-четвер з 8-00 до 17-00,
п’ятниця та передсвяткові дні - з 8.00 до 15.45
без перерви на обід.
Укладач__________________________ Т.М. Муращенко
Начальник управління праці та
соціального захисту населення_______ Н.А. Токмань
Дійсна з 01.06.2017
Назва послуги
№ послуги
Направлення на альтернативну службу
006

Підстава: Закон України від 18.02.1999р. № 437-XIV “Про альтернативну (невійськову)
службу" (із змінами та доповненнями)
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.11.1999р. № 2066 "Про затвердження
нормативно-правових актів по застосуванню Закону України "Про альтернативну
(невійськову) службу" (із змінами та доповненнями)
І. Необхідні документи:
Заява в довільній формі
Документ, що підтверджує істинність релігійних переконань
Паспорт (ксерокопія), оригінал пред’являється особисто
Документи про освіту (ксерокопія), оригінал пред’являється особисто
Довідка про склад сім’ї (видається відділом реєстрації місця проживання виконкому
Бердянської міської ради в „Єдиному офісі”).
Довідка з місця роботи чи навчання (оригінал)
IІ. Порядок та спосіб подання документів:
Громадянин особисто подає письмову заяву до відділу праці управління праці та
соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради за два календарні місяці
до початку встановленого законодавством періоду призову на строкову військову службу та
після взяття на військовий облік
.
ІІІ. Умови чи підстави:
Громадяни України мають право на альтернативну службу, якщо виконання військового
обов’язку суперечить їхнім релігійним переконанням і якщо вони належать до діючих
відповідно до законодавства релігійних організацій, віровчення яких не допускає
користування зброєю
ІV. Оплата: безоплатно
V. Термін розгляду документів:
Заява вивчається протягом календарного місяця
VІ. Результат надання послуги:
Направлення на альтернативну службу
VІІ. Способи отримання відповіді:
Рішення про направлення на альтернативну службу протягом п’яти календарних днів

видається заявникові
VIII. Підстава для відмови:
Несвоєчасне подання заяви про направлення на альтернативну службу, відсутність
підтвердження істинності релігійних переконань.

