ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Центр надання адміністративних послуг у м. Бердянськ
пр. Азовський,37/9, м. Бердянськ Запорізька обл.
тел.(06153) 4 72 23, soffic@bmr.gov.ua
веб-сторінка: bmr.gov.ua соціальний захист
Режим роботи: понеділок, вівторок,четвер, п`ятниця, субота
з 8.00 до 15.00,
середа з 8.00 до 20.00 без перерви на обід.

Шифр
ВСО-УП

Укладач
________________С.Л.Тихонова
Начальник управління праці та
соціального захисту населення _________Н.А.Токмань
Дійсна з 01.06.2017
Назва послуги
№ послуги
Безоплатний капітальний ремонт власних житлових
006
будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

Підстава:
Конституція 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».
Закон України «Про жертви нацистських переслідувань».
Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 «Про затвердження Порядку
проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб ,які
мають право на таку пільгу».
Рішення виконавчого комітету Бердянської міської ради від 18.08.2009 № 427 «Про порядок
проведення безплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, які
мають право на таку пільгу».
І. Необхідні документи:
1. Заява на ім’я міського голови, затвердженої форми (Ф-001/ВСО-УП-006).
2. Копія документу, яким встановлено право приватної власності на будинок або квартиру.
3. Копія технічного паспорту будинку (квартири).
4. Довідка з попереднього місця проживання про невикористання пільги протягом 10 років (при
необхідності).
Представляються особисто:
1.Паспорт.
2. Документи, якими підтверджене право на пільгу та житло.
ІІ. Порядок та спосіб подання документів:
Комплект документів подається особисто.
III. Умови чи підстави:
1.Право на безкоштовний капітальний ремонт будинків мають:
1.1 Інваліди війни.
1.2 Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
1.3 Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.
1.4 Колишні малолітні в’язні концентраційних таборів, гетто інших місць примусового
тримання, визнаних інвалідами.
1.5 Дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань.
1.6 Особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту».
1.7 Учасники бойових дій, які мають пільги, як інваліди війни І групи.
2. Право на безкоштовний капітальний ремонт квартир мають:
2.1 Інваліди війни.
2.2 Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.
2.3 Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною.
2.4 Учасники бойових дій, які мають пільги, як інваліди війни І групи.

Проведення безоплатного капітального ремонту проводиться не частіше одного разу на 10 років.
Безоплатний капітальний ремонт проводиться виходячи з розрахунку 21 кв. метру загальної
площі будинку, квартири на кожну особу, що має право на пільгу.
Ремонт залишків загальної площі здійснюється на загальних підставах.
IV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
30 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
VI. Результати надання послуги:
Рішення про проведення безоплатного капітального ремонту власного помешкання або відмову
в проведені капітального ремонту приймає комісія з питань проведення капітального ремонту
житла пільгової категорії громадян.
VII. Спосіб отримання відповіді:
Протягом місяця виконавчим комітетом надсилається письмова відповідь.
VIII. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

