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І. Платність: безоплатно.
IІ. Необхідні документи:
1. Заява, встановленого зразку (зразок 1).
2. Висновок обласної медико-соціальної експертної комісії про наявність медичних
показань для забезпечення автомобілем.
3. Копія висновку МСЕК про встановлення відповідної групи інвалідності - для осіб з
інвалідністю внаслідок війни 1 групи по зору або без обох рук; осіб з інвалідністю, які
мають кукси обох ніг і рук та осіб з інвалідністю І та ІІ групи з числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС та потерпілих від Чорнобильської
катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською
катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та
випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (кат.1)
При собі мати : оригінали документів, паспорт, ідентифікаційний номер, реквізити
особистого соціального рахунку банківській установі.
ІІІ. Строк надання послуги:
Не пізніше наступного робочого дня комплект документів з підготовленим проектом
розпорядження
про призначення компенсації на транспортне обслуговування
надсилаються до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації для
прийняття остаточного рішення.
IV. Результат 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.
V. Порядок та спосіб подання документів:
Документи надаються особисто до кабінету № 3 управління праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету Бердянської міської ради.
VІ. Способи отримання відповіді:
У випадку відмови повідомлення надсилається поштою.
VІІ. Підстава:
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 № 999 «Про затвердження Порядку
забезпечення інвалідів автомобілями», редакція від 06.06.2018; 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», редакція від 05.04.2017.

