ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПОСЛУГИ
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Встановлення статусу, видача посвідчень та призначення компенсації допомоги особам, які постраждали від
Чорнобильської катастрофи
(назва послуги)

Відділ соціального захисту населення міської ради
(найменування суб’єкта надання послуги)
1.

Місцезнаходження
суб’єкта надання послуги

2.
Інформація щодо режиму
роботи суб’єкта надання
послуги
3.

4.

Телефон/факс, адреса
електронної пошти

Вичерпний перелік
документів, необхідних
для отримання
адміністративної
послуги, а також вимоги
до них

м. Бурштин

вул.Січових Стрільців,4
Графік роботи:
00
15
00
00
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8 -17 ; Пт. 8 -16
Час прийому громадян:
00
15
00
00
Пн., Вт., Ср.,Чт. 8 -17 ; Пт. 8 -16 ;
00
00
Обідня перерва:12 -13
вихідні дні – субота, неділя
Тел. (03438) 44-600
e-mail: vsznburshtyn@ukr.net
Відповідно до пункту 10 Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997р. №51 посвідчення видаються:
- Учасникам ліквідації насідків аварії на Чорнобильській АЕС:
а) посвідчення про відрядження в зону відчуження;
б)військового квитка і довідки командира військової частини або архіву про участь у ліквідації наслідків аварії у зоні відчуження;
довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного пункту);
- Інвалідам із числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і потерпілим від Чорнобильської катастрофи,віднесеним
до категорії 1, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідність з Чорнобильською катастрофою ,- на підставі довідки медикосоціальної експертної комісії про встановлення інвалідності відповідної групи, пов’язаної з наслідками Чорнобильської катастрофи;
- Хворим внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу – на підставі висновку експертної медичної ради іі акта форми
№Н-1;
- Особам які постійно проживали на територіях зон безумовного (обов’язкового) та гарантованого добровільного відселення на день
аварії або які станом на 1 січня 1993р. проживали у зоні безумовного (обов’язкового) віднесення не менше двох років, а на території
зони гарантованого добровільного відселення – не менше двох років, а на території зони гарантованого добровільного відселення – не
менше трьох років та відселенні або самостійно переселилися з цих територій,- на підставі довідки вставленого зразка (додаток№5);
- Особам, які постійно проживають або працюють чи постійно навчаються у зонах безумовного 9обовязкового) та гарантованого
добровільного відселення за умови, що вони за станом на 1 січня 1993року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у зоні
безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох років, а у зоні гарантованого добровільного відселення – не менше трьох років –
на підставі довідки встановленого зразка 9додаток№6)
- Особам, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного
контролю, за умови, що вони за станом на 1 січня 1993р. проживали або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше
чотирьох років – на підставі довідки встановленого зразка (додаток№7)
- Дружині (чоловіку) померлого громадянина, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою, а також опікуну дітей померлого
– на підставі документів про підтвердження статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи або на підставі відповідного
посвідчення а також експертного висновку щодо причинного зв’язку смерті з наслідками Чорнобильської катастрофи.

-

5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Порядок та спосіб
подання документів,
необхідних для
отримання
адміністративної послуги
Порядок прийняття
документів
Підстава для одержання
адміністративної послуги
Платність/безоплатність
послуги
Строк надання послуги
Перелік підстав для
відмови у наданні
послуги
Результат надання
послуги
Спосіб отримання
результату надання
послуги

Перелік документів громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи для видачі посвідчень :
Для видачі посвідчення дружини (чоловіка),опікуна дітей померлого громадянина із числа (ліквідаторів, потерпілих) віднесених до
категорії 1,2,3 смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою:
Заява дружини (чоловіка) опікуна дітей померлого громадянина,
Завірена копія про смерть,
Завірена копія довідки про причинний зв'язок смерть з Чорнобильською катастрофою (довідка МСЕК або експертний висновок)
Фотографія 3х4
Для видачі посвідчення постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1 необхідно надати наступний пакет документів:
зава громадянина,
оригінал попереднього посвідчення,
завірена копія експертного висновку про причинний зв’язок із Чорнобильською катастрофою
завірена довідка МСЕК про причинний зв'язок групи групи інвалідності з Чорнобильською катастрофою,
копія паспорту
фотографія 3х4

Документи подаються особисто .

Копії документів завіряються спеціалістом.

Послуга надається безоплатно.
Місяць
Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі посвідчення і отриманні статусу є невідповідність документів, зазначених у пункті 1
порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 20 січня 1997р. №51
Після засідання обласної комісії з питань визначення статусу громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та видаються
відповідні посвідчення.
Повідомлення в телефонному режимі особисто.
Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

12.

Нормативно-правові
акти, які регулюють
порядок та умови
надання послуги

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997р. №51 «Про компенсаційні виплати особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
Постанова Кабінету Міністрів України від 11липня 2018р. №551 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

