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Назва послуги
№ послуги
Щомісячна компенсація непрацюючій особі, яка здійснює
ВПД – УП
догляд за інвалідом І групи, або за особою, яка досягла 80-ти
013
річного віку
І. Платність: безоплатно.
IІ. Необхідні документи:
1.Заява (зразок 1).
2.Копія документу, що засвідчує особу одержувача державної соціальної допомоги.
3.Довідка про перебування на обліку в органах Пенсійного фонду (для особи, за якою
здійснюється догляд).
4.Копія паспорту або документу, що посвідчує особу, за якою здійснюється догляд.
5.Копія трудової книжки заявника. За відсутності трудової книжки - заява із зазначенням
причин відсутності трудової книжки.
6.Довідка з податкової служби про те, що заявник не перебуває на обліку як суб’єкт
підприємницької діяльності.
7.Копія витягу з акта огляду МСЕК для осіб, визнаних інвалідами І групи.
При собі мати: оригінали документів, реєстраційний номер облікової картки платника
податків, реквізити особового соціального рахунку в банківській установі.
ІІІ. Строк надання послуги:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
ІV. Результат надання послуги:
Виплата (відмова у виплаті).
V. Порядок та спосіб надання документів:
Комплект документів подається особисто до відділу прийому документів або надсилається
поштою.
У випадку направлення документів поштою, копії завіряються особисто заявником.
VI. Спосіб отримання відповіді:
Інформація про призначення (відмову в призначені) допомоги надсилається через СМС. Після
чого повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги можна отримати в
управлінні праці та соціального захисту населення виконкому Бердянської міської ради .
Отримати інформацію про стан виплати допомоги можна на сайті Бердянської міської ради в
розділі ”Соціальний захист та пільги” в підрозділі “Персональний кабінет одержувача
допомог, пільг та субсидій”.
VІІ. Підстава:
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.1996 № 832 «Про підвищення розмірів
державної допомоги окремим категоріям громадян», редакція від 06.09.2016.

