Деякі питання організації оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
З 1 січня 2015 року Закон України „Про статус та соціальний захист осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” зазнав певних змін, зокрема і
частині оздоровлення осіб, з числа постраждалих внаслідок Чорнобильської
катастрофи. Відповідно до внесених змін, право на щорічне безплатне
забезпечення санаторно-курортними путівками залишено тільки для двох
категорій:
- постраждалих

внаслідок

Чорнобильської

катастрофи

1

категорії;

- дітей-інвалідів, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.
Звертаємо Вашу увагу, що внесено зміни і до постанови Кабінету Міністрів
України від 27.03.2013 № 261 „Про порядок організації оздоровлення громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”
Постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 2013 року № 261
затверджений Порядок організації оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині безоплатного або пільгового
забезпечення постраждалих осіб та потерпілих дітей санаторно-курортними
путівками чи путівками на відпочинок.
Пріоритетним напрямом оздоровлення постраждалих осіб та потерпілих дітей є
забезпечення їх санаторно-курортними путівками відповідного профілю лікування.
Для взяття на облік для забезпечення путівкою у наступному році постраждала
особа чи один з батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає до
відділу соціального захисту населення документи:
1) для одержання санаторно-курортної путівки постраждалою особою:
заяву із зазначенням бажаної пори року заїзду;
видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання путівки на
санаторно-курортне лікування за формою 070/о
копію посвідчення постраждалої особи разом із відповідними вкладками (у разі їх
наявності);
копію паспорта;
у разі подання заяви за місцем проживання, відмінним від місця реєстрації, особою
(крім осіб, які є громадянами України, що переселилися з тимчасово окупованої
території чи районів проведення антитерористичної операції) додатково подається
видана місцевим органом за місцем реєстрації довідка про те, що постраждала
особа не перебуває на обліку для забезпечення в наступному році санаторнокурортною путівкою;
2) для одержання санаторно-курортної путівки потерпілою дитиною:
заяву для одержання путівки такою дитиною разом з одним із батьків або особою,

яка їх замінює, із зазначенням бажаної пори року заїзду;
видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання потерпілою дитиною
путівки на санаторно-курортне лікування за формою 070/о;
видану в установленому МОЗ порядку довідку для одержання одним із батьків
потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, путівки на санаторно-курортне
лікування за формою 070/о (у разі наявності);
копію посвідчення потерпілої дитини разом із відповідними вкладками (у разі
наявності);
копію посвідчення постраждалої особи одного з батьків потерпілої дитини або
особи, яка їх замінює, разом із відповідними вкладками (у разі наявності);
копію свідоцтва про народження або копію паспорта потерпілої дитини;
копію паспорта одного з батьків потерпілої дитини або особи, яка їх замінює;
у разі подання заяви за місцем проживання потерпілої дитини (крім дітей, які
переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення
антитерористичної операції), відмінним від місця її реєстрації, одним із батьків
потерпілої дитини або особою, яка їх замінює, додатково подається довідка
місцевого органу за місцем реєстрації потерпілої дитини про те, що вона не
перебуває на обліку для забезпечення у наступному році путівкою.
Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом Порядку, особи
надають їх оригінали для огляду.
Для взяття на облік для забезпечення путівкою на відпочинок постраждала особа
чи один із батьків потерпілої дитини або особа, яка їх замінює, подає
передбачені пунктом 7 Порядку документи, крім виданої в установленому МОЗ
порядку довідки для одержання путівки на санаторно-курортне лікування
за формою 070/о.
Осіб потерпілих від аварії на ЧАЕС просимо здати вищезгадані документи в відділ
соціального захисту населення для своєчасної організації оздоровчої кампанії в
2016 році.
За консультаціями та детальною інформацією просимо звертатися громадян міста,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в формою 070/о
Бурштинської міської ради за адресою вул.С.Стрільців,4 ( приміщення мііської
ради), тел.44-600
Відділ соціального захисту населення

