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

№
послуги

ВПД – УП

Видача посвідчень «Жертви нацистських переслідувань» ст.6-1,
ст.6-2, ст.6-3

028

Підстава:

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань», постанова Кабінету Міністрів
України від 27.09.2000 №1467 «Про затвердження Порядку виготовлення та видачі
посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних документів (квитків)
жертвам нацистських переслідувань».

I. Необхідні документи:
1.Заява встановленого зразку (Ф-001/ВПД-УП-028).
2.Документ, що засвідчує особу.
3.Пенсійне посвідчення.
4.Копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності.
5.Копія свідоцтва про народження.
6.Копія свідоцтва про одруження.
7.Копія документів про факт перебування в місцях примусового тримання та примусових
робіт, а саме:
 довідки видані органами служби безпеки, державними архівами, архівами МВС,
Міноборони, архівними установами інших держав;
 довідки Військово-медичного музею колишнього СРСР (м. Санкт-Петербург);
 довідки Міжнародної служби розшуку Червоного Хреста;
 довідки з архівів-музеїв, утворених в місцях розташування колишніх фашистських
концтаборів;
 довідки, витягу з документів особової справи за місцем роботи;
 довідки з книг руху вихованців дитячих закладів;
 свідчення іноземних громадян, які проживають нині у Федеративній Республіці Німеччині
або в інших державах про нацистські переслідування заявника;
8.Рішення суду про факт нацистських переслідувань, факт і період перебування в місцях
примусового тримання (у разі відсутності документів);
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 або надсилається
поштою.
У випадку направлення документів поштою, копії завіряються особисто заявником.

III. Умови чи підстави:
Посвідчення видаються:
колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням
концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною
та її союзниками в період Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни, а також дітям,
які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, які мають право на
пільги;
колишнім малолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням
концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, які визнані інвалідами від загального
захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які мають право на пільги;
колишнім в’язням концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання в період Великої
Вітчизняної війни та Другої світової війни;
особам, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або на
території окупованих Німеччиною інших держав;
дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістичним
режимом у тилу ворога, яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано
репресіям, фізичним розправам, гонінням, які мають право на пільги.
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.

