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I. Платність: безоплатно.
II. Необхідні документи:
1.Заява встановленої форми (зразок 1).
2.Документ, що засвідчує особу.
3.Копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, яка
зобов’язалася поховати померлого.
4.Копія свідоцтва про смерть.
5.Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання
допомоги на поховання.
6.Довідка з місця проживання, що на день смерті померла особа була зареєстрована в
м.
Бердянськ (зразок 2).
7.Довідка, видана управлінням Пенсійного фонду України в м. Бердянськ, що померла особа не
отримувала пенсію.
8.Довідка про те, що померла особа не перебувала на обліку в Центрі зайнятості населення.
9.Довідка про те, що померла особа не займалася підприємницькою діяльністю.
10.Копія трудової книжки померлої особи (перша сторінка та останній запис), за наявності.
11.Квитанція про сплату ритуальних послуг на ім’я заявника.
При собі мати: оригінали документів, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
реквізити особового соціального рахунку банківської установи.
III. Строк надання послуги:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
IV. Результати надання послуги:
Допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення у межах коштів,
передбачених у міському бюджеті на такі цілі.
V. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто до відділу прийому документів.
VI. Способи отримання відповіді:
Інформація про призначення (відмову в призначені) допомоги надсилається через СМС. Після чого
кошти зараховуються на особовий рахунок отримувача допомоги.
VII. Підстава:
Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», редакція від
10.06.2018; Закон України від 10.07.2003 № 1102-IV «Про поховання та похоронну справу»,
редакція від 25.07.2018; постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 №99 «Про
затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю
волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого», редакція від
08.09.2016; рішення виконкому міської ради від 10.12.2013 № 446 «Про затвердження розміру
допомоги на поховання».

