ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Центр надання адміністративних послуг у м. Бердянськ
пр. Азовський,37/9, м. Бердянськ Запорізька обл.
тел.(06153) 4 72 23, soffic@bmr.gov.ua
веб-сторінка: bmr.gov.ua соціальний захист
Режим роботи: понеділок, вівторок,четвер, п'ятниця, субота з
8.00 до 15.00,
середа з 8.00 до 20.00 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

ВПД – УП

Одноразова матеріальна допомога особам, які постраждали від торгівлі
людьми

017

Підстава: Закон України «Про протидію торгівлі людьми», Закон України «Про Державний бюджет
України на поточний рік», постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 № 660
«Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми», наказ Міністерства соціальної політики України від
22.02.2012 № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної
допомоги, компенсацій, субсидій та пільг».
І. Необхідні документи:
1.Заява затвердженої форми (Ф-001/ВПД-УП-017).
2.Копія документа, що посвідчує особу.
3.Копія довідки про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
4.Копія документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби).
При собі мати: оригінали документів,
реєстраційний номер облікової картки платника податків,
реквізити особового соціального рахунку банківської установи
II. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто до Центру надання адміністративних послуг
«Єдиний офіс».
ІІI. Умови чи підстави:
Для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми необхідно подати
заяву до обласної державної адміністрації.
Виплата матеріальної допомоги здійснюється одноразово у розмірі прожиткового мінімуму
для відповідної категорії осіб (діти віком до шести років; діти віком від шести до 18 років;
працездатні особи; особи, які втратили працездатність), встановленого на момент звернення
особи за матеріальною допомогою.
ІV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
VІ. Результат надання послуги:
Допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення у межах коштів,
передбачених у державному бюджеті на такі цілі.
VІІ. Способи отримання відповіді:
Повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги можна отримати у Центрі
надання адміністративних послуг «Єдиний офіс».
УІІІ. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

