ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА
Управління праці та соціального захисту населення
виконавчого комітету Бердянської міської ради
вул. Захисників України, 27/34, м. Бердянськ Запорізька обл.
Відділ з питань реабілітації, соціального обслуговування
інвалідів, ветеранів війни та праці, потерпілих внаслідок
Чорнобильської катастрофи
тел. (06153) 3-61-64, socpro@bmr.gov.ua,
веб-сторінка: bmr.gov.ua соціальний захист
Режим роботи:
понеділок-четвер з 8-00 до 17-00,
п’ятниця та передсвяткові дні - з 8.00 до 15.45,
без перерви на обід.
Укладач
_____________________ М.В.Іващенко
Начальник управління праці та
соціального захисту населення __________ Н.А.Токмань
Дійсна з 01.06.2017
Шифр

Назва послуги

№
послуги

Оформлення документів для встановлення статусу громадянам, які
018
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Підстава: Конституція України, Закон України від 28.02.1991 №796 –ХІІ « Про статус і соціальний
захист громадян , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова
Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 №936 «Про затвердження Порядку використання
коштів державного бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», постанова Кабінету
Міністрів України від 20.01.1997 №51 «Про затвердження Порядку видачі посвідчень
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», стандарт надання послуги з
призначення компенсаційних виплат громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, затверджений наказом Міністерства соціальної політики
України від 23.03.2012 №158.
ВСО-УП

І. Необхідні документи:
Для встановлення статусу – 1,2,3 категорії:
1. Заява довільної форми.
2. Копія паспорта.
3. Копія висновку МСЕК про встановлення інвалідності (для осіб, яким встановлено
інвалідність, пов'язану з наслідками Чорнобильської катастрофи (1 категорія).
4. Копія експертного висновку міжвідомчих експертних комісій по встановленню
причинного зв'язку захворювання з роботами по ліквідації аварії на ЧАЕС(для осіб, яким
встановлено інвалідність, пов'язану з наслідками Чорнобильської катастрофи, (1 категорія).
5. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.
6. Первинні документи в оригінал.
7. 2 фотографії 3х4.
При собі мати оригінал документів.
Для встановлення статусу дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи:
1. Заява довільної форми.
2. Копія свідоцтво про народження.
3. Копія посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, яке
підтверджує статус особи (1,2,3 категорії батька та/ або матері), що має право на пільги
відповідно законодавства.
4. Копія вкладки (громадянам, віднесеним до 1 категорії).
При собі мати : оригінал документів

Для сім'ї померлого громадянина смерть якого пов’язана з Чорнобильською
катастрофи:
1. Заява довільної форми.
2. Копія паспорта.
3. Копія свідоцтво про одруження або про народження.
4. Копія експертного висновку регіональної експертної ради, по встановленню причинного
зв’язку захворювання, зв’язаного з впливом аварії на ЧАЕС і що привели до смерті .
5. Посвідчення померлого.
6. 2 фотографії 3х4.
При собі мати : оригінал документів
ІІ. Порядок та спосіб подання документів:
Документи надаються до відділу з питань реабілітації, соціального обслуговування інвалідів,
ветеранів війни та праці, потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи управління праці
та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради за
зареєстрованим місцем проживання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи.
ІІІ. Умови чи підстави:
- інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС і
потерпілим від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок
інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворим внаслідок Чорнобильської
катастрофи на променеву хворобу, віднесеним до категорії 1,2,3;
- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні
відчуження з моменту аварії до 1 липня 1986 р. - незалежно від кількості робочих днів, з
1 липня 1986 р. до 31 грудня 1986 р. - не менше 5, а у 1987 році - не менше 14
календарних днів
- потерпілим від Чорнобильської катастрофи з числа евакуйованих у 1986 році із зони
відчуження (в тому числі особам, які на момент евакуації перебували у стані
внутрішньоутробного розвитку, після досягнення ними повноліття) і особам, які постійно
прожили у зоні безумовного (обов'язкового) відселення;
- учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні
відчуження з 1 липня 1986 р. до 31 грудня 1986 р. від 1 до 5 календарних днів, у 1987
році - від 1 до 14, у 1988 - 1990 роках - не менше 30 календарних днів, на діючих
пунктах санітарної обробки населення і дезактивації техніки або на їх будівництві - не
менше 14 календарних днів у 1986 році;
- неповнолітнім дітям, які належать до потерпілих від Чорнобильської катастрофи.
ІV. Оплата: безоплатно.
V. Термін розгляду документів:
Документи у місячний термін з дня надходження розглядаються обласної комісії з
встановлення статусу осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
VІ. Результати надання послуги:
Надання статусу та посвідчення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації. Вручення
посвідчення провадиться особисто заявнику управлінням праці та соціального захисту
населення виконавчого комітету Бердянської міської ради.
VІІ. Спосіб отримання відповіді:
У випадку відмови повідомлення надсилається поштою Департаментом соціального захисту
населення облдержадміністрації.
VIII. Підстава для відмови:
Неповний комплект документів.

