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
№
послуги
ВПД – УП
Видача посвідчень «Ветеран праці»
021
Підстава: Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян
похилого віку в Україні», постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1994 №521 «Про
затвердження Порядку видачі посвідчення і нагрудного знака «Ветеран праці».
I. Необхідні документи:
1.Документ, що засвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податків.
2.Пенсійне посвідчення.
3.Фотокартка одна ( розмір 3 х 4).
II. 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.
III. Умови чи підстави:
Ветеранами праці визнаються громадяни, які працювали на підприємствах, в установах,
організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 40 років — для
чоловіків і 35 років — для жінок і вийшли на пенсію.
Ветеранами праці визнаються також громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах:
- за списком №1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на
роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний
робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах — за наявності стажу роботи
у жінок — 25 років і у чоловіків — 30 років;
- за списком №2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з шкідливими та важкими
умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на
пільгових умовах — за наявності стажу роботи у жінок — 30 років і у чоловіків — 35 років;
- пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран праці» за законодавством колишнього Союзу
РСР; інваліди І та ІІ груп, які одержують пенсії по інвалідності, якщо вони мають стаж
роботи не менше 15 років.
Посвідчення «Ветеран праці» надає право на отримання пільг, встановлених
статтею 6, 9 цього Закону.
У випадку втрати посвідчення необхідно надати заяву для видачі дублікату.
IV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
У присутності заявника.
VI. Результати надання послуги:
Одержання посвідчення.
VII. Спосіб отримання відповіді:
Повідомлення про відмову у видачі посвідчення можна отримати у відділі прийому
документів (протягом 15 днів).
Шифр

УІІІ. Підстава для відмови:

Назва послуги

Неповний комплект документів.

