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                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету Обухівської міської ради від 07.07.2020 №327  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 07-21
адміністративної послуги 

видача посвідчення «Ветеран праці» 

Управління соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради

Інформація про суб’єкт та центр надання адміністративної послуги
1
Місцезнаходження 
м. Обухів, вул. Каштанова,13 
2
Інформація щодо режиму роботи 
Центр надання адміністративних послуг
Режим роботи: понеділок, середа, четвер з 8.00 до 16.00; вівторок з 8.00 до 20.00 п’ятниця – з 8.00 до 15.45. 
Без перерви на обід. Субота, неділя-вихідний. 
Управління соціального захисту населення
Режим роботи: понеділок - четвер з 8.00 до 17.00
п’ятниця – з 8.00 до 15.45, обідня перерва з 12.00 до 12.45 Субота, неділя-вихідний.
3
Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб сайт 
м. Обухів, вул. Каштанова,13 
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Закони України
Закон України від 16.12.1993р. №3721-XII «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні»
5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова КМУ від 29.07.1994р. № 521 «Про Порядок  видачі посвідчення і нагрудного знака «Ветеран праці»
Умови отримання адміністративної послуги
6
Підстава для отримання 
Наявність необхідного стажу. Ветеранами  праці  визнаються  громадяни,  які  працювали  на підприємствах,  в  установах,  організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних  осіб,  мають  стаж  роботи 40 років - для чоловіків і 35 років  -  для жінок і вийшли на пенсію. Ветеранами праці визнаються також:
а) громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах:
- за списком  N  1  виробництв,  робіт,   професій,   посад   і показників на підземних роботах,  на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день  дає  право  на  пенсію  за  віком  на  пільгових умовах – за наявності  стажу  роботи  у  жінок  -  25 років і у чоловіків - 30 років;
- за списком  N  2  виробництв,  робіт,   професій,   посад   і показників  з  шкідливими  та важкими умовами праці,  зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах  -  за  наявності  стажу  роботи  у  жінок  -  30 років і у чоловіків - 35 років;
відповідно до пунктів "в" - "з" статті 13 та статті 52 Закону України "Про пенсійне забезпечення"  -  за  наявності стажу роботи у жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років;
відповідно до частини першої статті 18  Закону  України  "Про пенсійне  забезпечення"  -  за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років;
б) пенсіонери,   нагороджені   медаллю   "Ветеран  праці"  за законодавством колишнього Союзу РСР;
в) інваліди  I  і  II   груп,   які   одержують   пенсії   по інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років.
7
Перелік необхідних документів
	звернення

документ, що посвідчує особу
ідентифікаційний код
пенсійне посвідчення
	фотографія 3х4 см
8
Спосіб подання документів 
За місцем проживання особисте звернення або за їхнім дорученням рідні чи інші особи.
9
Платність (безоплатність) надання 
Адміністративна послуга надається безоплатно

10
Строк надання 
протягом 1-го робочого дня
11
Перелік підстав для відмови у наданні 
Статус та посвідчення «Ветеран праці» не надається за відсутністю необхідного трудового стажу 
12
Результат надання адміністративної послуги
Встановлення статусу та видача посвідчення «Ветеран праці», на підставі якого надаються відповідні  пільги  і 
компенсації
13
Способи отримання відповіді (результату)
Особисто отримує посідчення «Ветеран праці» або  за їхнім дорученням рідні чи інші особи,  за що вони розписуються у відповідних документах


Заступник міського голови,
керуючий справами виконкому                                         В.І.Рогоза


