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

Щорічна разова грошова допомога до 5 травня

№
послуги
006

Підстава: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про жертви нацистських
переслідувань», Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.2004 № 177 «Про
забезпечення щорічної разової грошової допомоги, передбаченої Законом України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Постанова Кабінету Міністрів
України на поточний рік, якою затверджуються розмір допомоги.
І. Необхідні документи:
1. Списки ветеранів війни, яким передбачено виплату від Міністерства оборони,
Міністерства внутрішніх справ, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та
захисту інформації, Міністерства транспорту та зв’язку, Служби безпеки, Служби зовнішньої
розвідки, Державної судової адміністрації, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної
пенітенціарної служби, Управління державної охорони, Державної податкової адміністрації,
Адміністрації Державної прикордонної служби, Управління Пенсійного фонду України.
Сума разової грошової допомоги, що належала особі згідно з цим Законом і залишилася не
одержаною у зв’язку з її смертю, не включається до спадщини і виплачується батькам,
чоловіку (дружині), дітям особи, якій передбачена виплата разової грошової допомоги, або
родичам, що проживали разом з нею. За таких обставин подаються наступні документи:
1. Заява одного з членів сім’ї, поданої не пізніше закінчення проведення допомоги;
2. Копії свідоцтва про смерть особи;
3. Довідки про факт проживання членів сім’ї разом з особою, виданої в установленому
порядку
При собі мати оригінали документів:
1. Паспорт;
2. Пільгове посвідчення;
3. Довідку про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб платників податків та інших обов'язкових платежів;
4. Реквізити особового соціального рахунку у банківській установі.
ІІ. Порядок та спосіб подання документів:
Документи подаються особисто до відділу прийому документів.
III. Умови чи підстави:
Щорічна виплата разової грошової допомоги до 5 травня здійснюється через відділення
зв’язку або через установи банків (шляхом перерахування на особовий рахунок отримувача)
пенсіонерам – за місцем отримання пенсії, а особам, які не є пенсіонерами – за місцем їх
проживання чи одержання грошового утримання.

Разова грошова допомога не виплачується в разі смерті отримувача до 5 травня або набуття
громадянином відповідного статусу після 5 травня відповідного року, в якому здійснюється
виплата допомоги.
Громадянам, які належать до кількох категорій, виплачується одна допомога - у більшому
розмірі.
IV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
Особи, які не отримали разової грошової допомоги до 5 травня, мають право звернутися за
нею та отримати її до 30 вересня відповідного року, в якому здійснюється виплата допомоги.
Виплата здійснюється з квітня по 30 вересня поточного року, в якому здійснюється виплата
допомоги.
VI. Результати надання послуги:
Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня.
VII. Спосіб отримання відповіді:
Повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги можна отримати у відділі
персоніфікованого обліку пільгових категорій населення.

