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Шифр
ВПД – УП

Назва послуги
№ послуги
Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам
003
для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг
І. Платність: безоплатно.
IІ. Необхідні документи:
1. Заява (зразок 1).
2. Копія свідоцтва про одруження. Копії свідоцтв про народження дітей.
3. Письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому
представнику сім'ї від інших членів сім'ї.
4. Згода на обробку персональних даних.
Пенсійне посвідчення або довідка МСЕК про встановлення інвалідності.
При собі мати: паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу;
довідки всіх членів сім'ї про взяття на облік осіб, які переміщуються;
реєстраційний номер облікової картки платника податків всіх членів сім'ї;
оригінали документів;
реквізити рахунка уповноваженого представника сім'ї в уповноваженому банку, на який
перераховуватиметься грошова допомога.
ІІІ. Строк надання послуги:
10 днів з дня подачі заяви.
IV. Результат надання послуги:
Виплата (відмова у виплаті).
V. Порядок та спосіб подання документів:
Документи подаються особисто до ПАТ “Державний ощадний банк України”.
VІ. Способи отримання відповіді:
Інформація про призначення (відмову в призначені) допомоги надсилається через СМС.
Повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги можна отримати в Центрі
надання адміністративних послуг «Єдиний офіс».
Інформацію про стан виплати допомоги можна отримати на сайті Бердянської міської ради в
розділі ”Соціальний захист та пільги” в підрозділі “Персональний кабінет одержувача
допомог, пільг та субсидій”.
VІІ. Підстава:
Закон України від 20.10.2014 №1706-VII “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб”, редакція від 27.03.2018; постанова Кабінету Міністрів України від
01.10.2014 №505 “Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним
особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг”, редакція від 18.07.2018.

