ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради
вул. Захисників України,27/34, м. Бердянськ Запорізька обл.
Відділ з питань реабілітації, соціального обслуговування
інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи
тел. (06153) 3-61-64, socpro@bmr.gov.ua,
веб-сторінка:bmr.gov.ua соціальний захист

Шифр
ВСО-УП

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
_____________________ М.В.Іващенко
Начальник управління праці та
соціального захисту населення __________Н.А.Токмань
Дійсна з 01.06.2017
№
Назва послуги
послуги
Компенсація на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля
002

Підстава: Закон України 06.10.2005 № 2961 – ІV « Про реабілітацію інвалідів в Україні »,
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку
забезпечення інвалідів автомобілями». Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007
№ 228 «Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування».
І. Необхідні документи:
1. Заява, встановленого зразку (Ф-001/ВСО-УП-002).
2. Технічний паспорт про реєстрацію автомобіля на ім’я інваліда, законного представника
дитини-інваліда.
3. Копія посвідчення водія, завірена в установленому законодавством порядку.
4. Висновок обласної медико-соціальної експертної комісії про наявність медичних
показань для забезпечення автомобілем (для осіб, які перебувають на обліку для пільгового
забезпечення автомобілем).
При собі мати : паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків,
реквізити особистого соціального рахунку банківській установі.
ІІ. Порядок та спосіб подання документів:
Документи надаються до відділу з питань реабілітації, соціального обслуговування
інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи
управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської
міської ради за зареєстрованим місцем проживанням інвалідів.
ІІІ. Умови чи підстави:
Право на компенсацію мають:
- інваліди та діти-інваліди, які в установленому порядку забезпечені пільговим
автомобілем;
- інваліди та діти-інваліди, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали
його і користуються автомобілем, придбаним за власні кошти інвалідів, законних
представників недієздатних інвалідів, дітей-інвалідів.
ІV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
Не пізніше наступного робочого дня комплект документів з підготовленим проектом
розпорядження про призначення компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобілів
надсилаються
до
Департаменту
соціального
захисту
населення
облдержадміністрації для прийняття остаточного рішення .

VІ. Результати надання послуги:
Компенсація виплачується на особистий рахунок заявника в банківській установи або через
відділення поштового зв’язку рівними частинами двічі на рік – у березні за перше та у
вересні за друге півріччя з дня ії призначення.
VІІ. Спосіб отримання відповіді:
У випадку відмови повідомлення надсилається поштою.
VIII. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

