ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Згідно з вимогами ISO 9001:2015
Управління праці та соціального захисту населення виконавчого
комітету Бердянської міської ради
Відділ персоніфікованого обліку пільгових категорій населення
вул. Захисників України, 27/34, м. Бердянськ
Час прийому:
понеділок-четвер з 8-00 до 17-00, п’ятниця та передсвяткові дні з 8.00 до 15.45,без перерви на обід.
тел. (06153) 3 84 19, socpro@bmr.gov.ua, веб-сторінка: bmr.gov.ua
(розділ «Соціальний захист»)
Дійсна з 01.06.2018.
Укладач ____________________________Євглевська Г.В.
Начальник управління _________________Токмань Н.А.
Шифр

Назва послуги
№ послуги
Компенсація вартості житлово-комунальних послуг у
розмірі 50-відсоткової знижки військовослужбовцям, які
ВПО – УП
011
захищали суверенітет та територіальну цілісність України і
брали участь в АТО
І. Платність: безоплатно
ІІ. Необхідні документи:
Для заявника:
1. Заява;
2. Довідка про участь в антитерористичній операції;
3. Довідка про склад сім’ї;
4. Копія паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
5. Копія свідоцтва про народження дитини (при потребі);
6. Копія свідоцтва про шлюб (при потребі).
Для підприємств надавачів житлово-комунальних послуг:
1. Розрахунки видатків на відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг на
паперових носіях, наданих пільговикам у минулому місяці, згідно з формою «2-пільга»,
затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
04.10.2007 № 535.
ІІІ. Строк надання послуги:
10 днів з дня подачі заяви з усіма необхідними документами.
ІV. Результат надання послуги:
Розрахунки з постачальниками відповідних послуг здійснюються протягом місяця по
мірі надходження коштів на рахунок управління праці.
V. Порядок та спосіб надання документів:
Для заявника – документи подаються особисто до відділу прийому документів з
пред’явленням оригіналів.
Для підприємств - надавачів житлово-комунальних послуг – документи подаються
особисто або поштою.
VI. Спосіб отримання відповіді:
Акт перевірки розрахунків та укладений акт звіряння розрахунків за надані населенню
послуги, на які надаються пільги згідно з формою «3-пільга» можна отримати у відділі
персоніфікованого обліку пільгових категорій населення.
VII. Підстава:
Рішення сесії Запорізької обласної Ради від 25.12.2014 № 28 «Про обласну Програму
підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп
населення, що перебувають у складних життєвих обставинах «Назустріч людям» на
2015-2019 роки.

