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 «Інвалід війни»
025
Підстава: Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України
«Про військовий обов'язок та військову службу», постанова Кабінету Міністрів України від
12.05.94 № 302 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів
війни».
Шифр

Назва послуги

I. Необхідні документи:
1.Заява встановленого зразку (Ф-001/ВПД-УП-025).
2.Документ, що засвідчує особу.
3.Пенсійне посвідчення, або довідка про перебування на обліку в Пенсійному фонді.
4.Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про причину інвалідності.
5.Копія свідоцтва про хворобу (у разі необхідності).
6.Копія військового квитка (у разі необхідності).
7.Висновок військово-лікарської комісії (у разі необхідності).
8.Копії документів , що підтверджують участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної
війни та війни з Японією, та осіб які у неповнолітньому віці були призвані чи добровільно
вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського флоту під час військових призовів
1941-1945 років і стали інвалідами внаслідок загального захворювання.
9.Фотокартка розмір 3х4 (одна).
При собі мати: оригінали документів,
реєстраційний номер облікової картки платника податків.
II. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто до відділу прийому документів.
III. Умови чи підстави:
Посвідчення видаються:
 особам, які стали інвалідами внаслідок поранень чи інших ушкоджень здоров'я,
одержаних у районах бойових дій у період Великої Вітчизняної війни;
 особам, які стали інвалідами внаслідок воєнних дій Великої Вітчизняної війни або стали
інвалідами із зазначених причин у неповнолітньому віці у воєнні роки;
 особам з числа військовослужбовців, осіб вільнонайманого складу, які стали інвалідами
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час захисту
Батьківщини;
 особам, які брали безпосередньо участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни
та війни з Японією і стали інвалідами внаслідок загального захворювання або захворювання,
отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ,
державної безпеки, інших військових формуваннях;
 особам, залученим до складу формувань Цивільної оборони, які стали інвалідами

внаслідок захворювань, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи.

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).
УІІІ. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

