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
Шифр

Назва послуги

ВПД – УП

Видача посвідчень «Сім'я загиблого (померлого) ветерана війни»

№
послуги
026

Підстава: Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанова
Кабінету Міністрів України від 12.05.94 № 302 «Про затвердження Порядку видачі
посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни».
I. Необхідні документи:
1.Заява встановленого зразку (Ф-001/ВПД-УП-026).
2.Документ, що засвідчує особу.
3.Копія свідоцтва про смерть ветерана війни (чоловік (дружина), батько (матір) — для
дітей).
4.Копія свідоцтва про одруження (для дружини, чоловіка).
5.Копія свідоцтва про народження (для дітей).
6.Копія посвідчення «Інвалід війни», «Учасник війни», «Учасник бойових дій», які
належали померлому.
7.Повідомлення про загибель військовослужбовця.
8.Інші документи для підтвердження обставин смерті ветерана війни.
9.Свідоцтво про хворобу померлого військовослужбовця (у разі необхідності).
10.Висновок медико-соціальної експертної комісії про причину смерті військовослужбовця
(у разі необхідності).
11.Довідка військово-лікарської комісії про причинний зв'язок смерті військовослужбовця (у
разі необхідності).
12.Довідки військкомату про перебування померлого військовослужбовця у діючий армії в
період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1938, 1939, 1945 років з
імперіалістичною Японією.
13.Посвідчення на нагороди померлого за бойові дії у роки Великої Вітчизняної війни 19411945 років та війни з імперіалістичною Японією 1938,1939,1945 років (у разі необхідності).
14.Військовий квиток померлого військовослужбовця (у разі необхідності).
15.Фотокартка розмір 3 х 4 (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 або надсилається
поштою.
У випадку направлення документів поштою, копії завіряються особисто заявником.
III. Умови чи підстави:
Посвідчення видаються:
членам сім'ї військовослужбовців, партизан, підпільників, учасників бойових дій на

території інших держав, які загинули (пропали безвісті) або померли внаслідок поранення,
контузії чи каліцтва, одержаних під час захисту Батьківщини або виконання інших
обов’язків військової служби (службових обов’язків ), а також внаслідок захворювання,
пов’язаного з перебуванням на фронті або одержаного в період проходження військової
служби чи на території інших держав під час воєнних дій та конфліктів;
членам сім'ї військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які призивалися
на збори військовозобов’язаних Міністерства оборони, органів внутрішніх справ і державної
безпеки колишнього Союзу РСР і загинули (померли) під час виконання завдань по охороні
громадського порядку при надзвичайних ситуаціях, пов’язаних з антигромадськими
проявами;
членам сім'ї загиблих під час Великої Вітчизняної війни осіб із числа особового складу груп
самозахисту об'єктивних та аварійних команд місцевої протиповітряної оборони, а також
сім’ї загиблих внаслідок бойових дій працівників госпіталів, лікарень та інших медичних
закладів;
дружинам ( чоловікам) померлих інвалідів Великої Вітчизняної війни, а також дружинам
(чоловікам) померлих учасників війни і бойових дій, партизанів і підпільників, визнаних за
життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які
не одружилися вдруге;
дружинам ( чоловікам) померлих інвалідів війни, учасників бойових дій, партизанів,
підпільників і учасників війни, нагороджених орденами і медалями колишнього Союзу РСР
за самовіддану працю і бездоганну військову службу, визнаних за життя інвалідами;
дружинам ( чоловікам), які не одружилися вдруге, батькам, неповнолітніх дітей померлих
учасників бойових дій, партизанів, підпільників, військовослужбовців та учасників війни,
які проходили службу у військових підрозділах, частинах, штабах і установах, що входили
до складу діючий армії в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1938,
1939, 1945 років з імперіалістичною Японією, нагороджених за бойові дії державними
нагородами та орденами і медалями колишнього Союзу РСР (крім ювілейних);
дітям померлих учасників бойових дій, які навчаються за денною формою навчання у
вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних
закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
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.

