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Укладач _____________________________Євглевська Г.В.
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Шифр
ВПО – УП

Назва послуги
Щорічна разова грошова допомога до 5 травня

№ послуги
006

І. Платність: безоплатно
ІІ. Необхідні документи:
1. Списки ветеранів війни, яким передбачено виплату від Міністерства оборони,
Міністерства внутрішніх справ, Національної гвардії, Національної поліції,
Державної фіскальної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій,
Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства юстиції, Управління
державною охорони, Адміністрації державної прикордонної служби, Адміністрації
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної
спеціальної служби транспорту, Генеральної прокуратури,України,
іншими
утвореними відповідно до законів військовими формуваннями, підприємствами,
установами, організаціями, 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.
ІІІ. Строк надання послуги:
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.

ІV. Результат надання послуги:
Виплата щорічної разової грошової допомоги до 5 травня.
V. Порядок та спосіб надання документів:
Документи подаються особисто до відділу прийому документів.
VI. Спосіб отримання відповіді:
Повідомлення про призначення (відмову в призначені) допомоги надсилається
через СМС.
Інформацію про стан виплати допомоги можна отримати на сайті Бердянської
міської ради в розділі «Соціальний захист та пільги» в підрозділі «Персональний
кабінет одержувача допомог, пільг та субсидій».
VII. Підстава:
Постанова Кабінету Міністрів України на поточний рік, якою затверджуються
розмір допомоги.

