ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради
вул. Захисників України, 27/34 м. Бердянськ, Запорізька обл.
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення
тел. (06153) 3-84-19 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 _______________________ Г.В.Євглевська
Начальник управління праці та
соціального захисту населення ________ Н.А.Токмань
Дійсна з 01.06.2017
Шифр

Назва послуги

ВПО – УП

Виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо

№
послуги
003

Підстава: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про основні засади соціального
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні, постанова Кабінету
Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр
осіб, які мають право на пільги», Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 №
389 «Про затвердження Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї», Постанова Кабінету Міністрів України від
21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива».
І. Необхідні документи:
1. Заява довільної форми.
3. Технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я одержувача компенсації;
4. Касовий чек про отримання автомобільного палива.
5. У разі необхідності - декларація про доходи сім’ї пільговика, довідки про доходи свої та
членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що
передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий
період.
При собі мати: паспорт, документ, що посвідчує право на пільги, реєстраційний номер
облікової картки платника податків, реквізити особового рахунку у банківській установі.
ІІ. Порядок та спосіб подання документів:
Документи подаються щомісяця особисто до відділу прийому документів.
III. Умови чи підстави:
Грошова компенсація на автомобільне паливо виплачується:
- особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, до яких відносяться Герої
Радянського Союзу, повні кавалери ордена Слави, особи, нагороджені чотирма і більше
медалями «За відвагу», а також Герої Соціалістичної праці, удостоєні цього звання за працю
в період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років;
- особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, до яких відносяться Герої
Соціалістичної Праці, Герої України та повні кавалери ордена Трудової Слави.
Виплата грошової компенсації витрат на автомобільне паливо проводиться з розрахунку 50
літрів високооктанового бензину на місяць відповідно діючих цін на паливо за наявності
особистого транспортного засобу.
IV. Оплата: безоплатно.

V. Термін розгляду документів:
5 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
VI. Результати надання послуги:
Виплата компенсацій на автомобільне паливо проводиться через банківські установи по мірі
надходження коштів.
VII. Спосіб отримання відповіді:
Повідомлення про відмову в призначені компенсації направляється поштою.

