ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ПОСЛУГИ № 71-32
Послуга: Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили
годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та
учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь в ядерних
випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних
зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю в
ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях
із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них
регламентних робіт
Інформація про центр надання адміністративних послуг
Найменування центру надання Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі -Центр)
адміністративних послуг, у якому
здійснюється
обслуговування
суб’єкта звернення
Місцезнаходження
Металургійний район: пр. Металургів, буд. 16;
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віддалених робочих місць
Довгинцівський район: вул. Дніпровське шосе, буд. 16;
Центру
Покровський район: вул. Ватутіна, буд. 37в;
Інгулецький район: пр. Південний, буд. 1;
вул. Гірників, буд. 19;
Саксаганський район: вул. Софії Перовської, буд. 16а;
Тернівський район: вул. Ухтомського, буд. 23а;
Центрально-Міський район: вул. Свято-Миколаївська,
буд. 27;
Мобільні офіси муніципальних послуг, кейси-адміністратори (за окремим графіком)
2

Інформація щодо режиму
роботи віддалених робочих
місць Центру
Телефони та адреси
електронної пошти
віддалених робочих місць
Центру

Понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця
з 09.00 – 16.00, перерва з 12.30 до 13.00

Металургійний район: тел. 097-39-20-336
e-mail: soctrud7148@gmail.com
Довгинцівський район: 068-18-81-010
e-mail: upszn@dlgr.gov.ua
Покровський район: тел. 098-18-10-107;
098-18-10-117 e-mail: upszn1210@gmail.com
Інгулецький район: тел. 096-04-38-568,
067-91-47-657;
e-mail: soc1212@ukr.net
Саксаганський район: тел. 098-36-02-004; 94-72-42;
e-mail: upszn_1242@srvk.gov.ua
Тернівський район: тел. 097-50-33-528;
067-43-36-786, 94-83-04
upszn@trnvk.gov.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Кодекси, Закони України
Закони України:
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- «Про адміністративні послуги»;
- «Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»
Акти Кабінету Міністрів
Постанови Кабінету Міністрів України:
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України
3

2

- 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», зі змінами,
- від 26. 10. 2016 № 760 «Про затвердження Порядку
виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну
внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних
аварій, ядерних випробувань, військових навчань із
застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на
оздоровлення деяким категоріям громадян», зі змінами;
- від 14. 05. 2015 № 285 «Про компенсаційні виплати
особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов Кабінету Міністрів України», зі
змінами
Наказ Міністерства соціальної політики України:
- від 21.04.2015 №441 «Про затвердження форми Заяви
про призначення усіх видів соціальної допомоги,
компенсацій та пільг», зі змінами;
- від 19.09.2006 № 345 «Про затвердження Інструкції
щодо порядку оформлення і ведення особових справ
отримувачів усіх видів соціальної допомоги», зі змінами
-
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Акти центральних органів
виконавчої влади
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Акти місцевих органів
виконавчої влади/органів
місцевого самоврядування
Умови отримання адміністративної послуги
Підстава для одержання
Заява, наявність відповідного пакета документів
адміністративної послуги
Одноразова компенсація у зв’язку з втратою
годувальника,
смерть
якого
пов’язана
з
Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації
наслідків
інших
ядерних
аварій,
ядерних
випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та здійсненні
на них регламентних робіт, виплачується дружині чи
чоловікові в разі, коли вони не одружилися вдруге, сім’ї
померлого годувальника з числа осіб, віднесених до
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, в якій є непрацездатні особи, що були на
утриманні померлого на момент його смерті.
Одноразова компенсація надається у разі звернення
заінтересованої особи протягом шести місяців з дати
встановлення інвалідності або смерті годувальника
Вичерпний перелік
- Заява* встановленого зразка (за умови пред'явлення
документів, необхідних для паспорта громадянина України).
отримання
Копії документів, у тому числі копії документів з
адміністративної послуги, а відображенням інформації в електронному вигляді,
також вимоги до них
отриманого з Єдиного державного вебпорталу
електронних послуг «Портал Дія» (за умови
пред'явлення оригіналів):
- реєстраційного номера облікової картки платника

8

9

3

податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання
відмовляються
від
прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомили про це відповідному
контролюючому органові і мають про це відмітку в
паспорті);
- свідоцтва про смерть;
- документа, що підтверджує статус громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи,
інших ядерних аварій та випробувань, військових
навчань із застосуванням ядерної зброї, складення
ядерних зарядів та здійснення на них регламентних
робіт, із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;
- свідоцтва про шлюб;
- експертного висновку міжвідомчої експертної комісії
з установлення причинного зв’язку хвороби,
інвалідності та смерті з дією іонізуючого випромінення
та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС, іншої ядерної аварії, участі в
ядерному випробуванні, військовому навчанні із
застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів
та здійсненні на них регламентних робіт або військоволікарської комісії, що діє в системі МВС, СБУ чи
Міноборони;
- у разі виплати дитині-сироті (за умови пред'явлення
паспорта законного представника): свідоцтва про
народження, документа, що підтверджує повноваження
законного
представника,
посвідчення
дитини,
потерпілої від чорнобильської катастрофи;
- реквізити банківського рахунку, відкритого для
отримання компенсації.
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11.1
11.2

11.3
12

Порядок та спосіб подання Заява та пакет документів подаються до Центру (через
документів, необхідних для віддалене робоче місце) особисто
отримання адміністративної послуги
Платність /безоплатність
Безоплатно
адміністративної послуги
У разі оплати адміністративної послуги:
Нормативно-правові акти,
на підставі яких стягується
плата
Розмір та порядок внесення
плати

-

Розрахунковий рахунок для
внесення плати

-

Строк надання
адміністративної послуги

До 10 робочих днів
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Перелік підстав для
зупинення розгляду
документів, поданих для
надання адміністративної
послуги
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Перелік підстав для
відмови в наданні
адміністративної послуги
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Результат надання
адміністративної послуги
Спосіб отримання
результату надання
послуги
Примітка
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-

1. Невідповідність вмісту наданого пакета документів
вимогам чинного законодавства.
2. Виявлення недостовірних відомостей у поданих
документах.
3. Надання неповного пакету документів
Повідомлення про призначення одноразової
компенсації
Особисто
* У разі наявності в заявника паспорта у вигляді IDкартки, в заяві обов'язково зазначається номер запису
(13 цифр) та код органу, що видав паспорт (4 цифри)

