Відділ персоніфікованого обліку пільгової категорії населення
Начальник відділу – Огієнко Тетяна
Васильевна.
Основними завданнями відділу є:
забезпечення на відповідній території реалізації державної політики у
сфері соціальних відносин, соціального захисту та обслуговування населення, в
тому числі громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку
держави;
забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства про
соціальний захист пільгової категорії громадян;
забезпечення виконання цільових регіональних програм щодо
поліпшення заходів, пов’язаних з наданням пільг ветеранам війни та праці,
військовослужбовцям та членам їх сімей, ліквідаторам аварії на ЧАЕС,
працівникам силових підрозділів, багатодітним родинам, прийомним сім’ям та
сім’ям, в яких знаходяться діти під опікою чи піклуванням; дітям війни,
сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань
соціально-економічного розвитку відповідних території;
вдосконалення форм соціального партнерства, співробітництво з
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування,
з комунальними підприємствами та підприємствами, які мають на своєму
балансі житло та надають пільги деяким категоріям громадян, що мають право
на пільги згідно діючого законодавства.

Якщо ви маєте статус
:
• ветерана війни;
• особа з інвалідністю внаслідок війни;
• учасника бойових дій (в т.ч. учасника антитерористичної операції/операція
об’єднаних сил);
• дитини війни;
• ветерана праці;
• громадянина, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи;
• ветерана військової служби;
• ветерана органів внутрішніх справ;

• учасники антитерористичної операції/операції об’єднаних сил;
• жертви політичних репресій на Україні;
• особи з інвалідністю загального захворювання;
• жертви нацистських переслідувань;
• багатодітної сім'ї;
• пенсіонера за віком;
• вимушеного переселенця, який переміщується із міст та районів проведення
антитерористичної операції.
Ми допоможемо Вам в отриманні гарантованих
державою пільг та компенсацій

Надання пільг різним категоріям населення
Згідно Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які
мають право на пільги, затвердженого постановою КМУ від 29.01.2003 р.
№ 117 управління соціального захисту населення організовує збирання,
систематизацію і зберігання інформації про фізичних осіб , які мають право на
пільги за соціальною ознакою згідно із законами України. Тому всі пенсіонери
міста повинні надати до управління соціального захисту населення відповідні
документи для реєстрації.
Зібрана в ЄДАРП інформація використовується для перевірки достовірності
поданих відомостей підприємствами - надавачами послуг та проведення з ними
розрахунків за надані послуги пільговикам.
Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №509 «Про облік осіб,
які переміщуються з тимчасово окупованої території України або районів
проведення антитерористичної операції» введено новий порядок оформлення і
видачі довідки про взяття на облік вищезазначених осіб.
Цей Порядок регулює механізм видачі довідки про взяття на облік особи, яка
переміщується з тимчасово окупованої території України або району
проведення антитерористичної операції (далі — довідка).
Довідка є документом, який видається громадянам України, які постійно
проживають на території України.
Для отримання довідки повнолітній особі необхідно звернутися ОСОБИСТО
або через законного представника із заявою про взяття на облік до Управління
соціального захисту населення Красноармійської міської ради.

Для отримання довідки про взяття на облік неповнолітніх дітей, які
переміщуються без батьків або членів сім’ї, заява подається їх опікуном чи
піклувальником або законним представником.
Перелік документів для видачі довідки про взяття на облік з підтвердженим
фактом проживання в м. Покровськ, м. Родинське та сел. Шевченко:
- заява (форма від 27.12.2016 № 1610);
- копію паспорт громадянина України;
- копію свідоцтв про народження дітей.
У разі подання заяви законним представником особи, яка переміщується,
додатково пред’являються:
- документ, що посвідчує особу законного представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника,
крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

