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I. Платність: безоплатно.
II. Необхідні документи:
1.Заява затвердженої форми (зразок 1).
2.Копія документу, що засвідчує особу.
3.Копія трудової книжки.
4.Довідка про доходи всіх членів сім'ї за останні 6 календарних місяців або два квартали, що
передують місяцю звернення за місцем отримання доходів.
5.Декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї (заповнюється на підставі
довідок про доходи кожного члена сім'ї) (зразок 2).
6.Копія рішення суду про визнання особи недієздатною (для недієздатної особи).
7.Копія рішення про призначення опікуна (для недієздатної особи, якій призначено опікуна).
8.Копія документа, що підтверджує повноваження представника закладу, який виконує
функції опікуна над особою (для недієздатної особи, опікуна якій не призначено).
9.Висновок лікувально-консультаційної комісії (для осіб, які потребують постійного
стороннього догляду).
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.
V. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто до відділу прийому документів або надсилається
поштою.
У випадку направлення документів поштою, копії завіряються особисто заявником.
VI. Способи 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”.
VII. Підстава:
Ст.4 та ст.7 Закону України від 18.05.2004 № 1727-IV «Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», редакція від 25.07.2018,
постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 №261 «Про затвердження Порядку
призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію,
та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд», редакція від 13.06.2018.

