ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради
вул. Захисників України, 27/34 м. Бердянськ, Запорізька обл.
Відділ прийому документів
тел. (06153) 4-70-37 socpro@bmr.gov.ua,
веб-сторінка: bmr.gov.ua соціальний захист
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 _______________________ Л.Л.Андрющенко
Начальник управління праці та
соціального захисту населення ________ Н.А.Токмань
Дійсна з 01.06.2017
Шифр
Назва послуги
№ послуги
Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття
003
ВПД – УП
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
Підстава: Закон України від 20.10.2014 №1706-VII “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо
переміщених осіб”, 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”.
I. Необхідні документи:
1. Заява затвердженої форми (Ф-001/ВПД-УП-003).
2. Копія свідоцтва про одруження.
3. Копії свідоцтв про народження дітей.
4.Письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому
представнику сім'ї від інших членів сім'ї.
5. Згода на обробку персональних даних.
6. 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.
II. Порядок та спосіб подання документів:
Документи подаються до ПАТ “Державний ощадний банк України”.
III. Умови чи підстави:
Грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з
тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи
державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів,
розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких
зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення
антитерористичної операції та які взяті на облік в управлінні праці та соціального захисту
населення, з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але
не більше ніж на шість місяців.
IV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
VI. Результати надання послуги:
Призначення (відмова в призначені) грошової допомоги.

VII. Спосіб отримання відповіді:
Повідомлення про призначення (відмову в призначені) грошової допомоги можна отримати у
відділі прийому документів.
УІІІ. Підстави для відмови:
Неповний комплект документів.

