ІНФОРМАЦІЙНА
КАРТКА
№ 231
Затверджена рішенням
виконкому міської ради
від 02.10.2019 № 347

Центр надання
адміністративних послуг
виконкому Пирятинської
міської ради
37000, м.Пирятин
пл.Героїв Майдану, 2
тел. (05358) 3-23-50, 3-23-53
Е-mail: cnap@pyryatyn-mrada.gov.ua
Графік роботи:
Понеділок – з 08-00 до 17-00
Вівторок – з 08-00 до 17-00
Середа – з 08-00 до 17-00
Четвер – з 08-00 до 20-00
П’ятниця – з 08-00 до 17-00
Субота – з 08-00 до 14-00

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(відповідно до визначених категорій)

1.

Перелік документів,
необхідних для
(надання) отримання
послуги

Для видачі посвідчення учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 1
Серія А):
1. Заява встановленої форми.
2. Паспорт громадянина України (паспорт зразка 1994
року або ID картка та форма 13) або інші документи, що
посвідчують особу заявника.
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті).
4. Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильської катастрофи категорії 2 або 3.
5. Довідка МСЕК про встановлення причинного зв’язку
захворювання,
інвалідності
з
наслідками
Чорнобильської катастрофи.
6. Експертний висновок міжвідомчої експертної
комісії/військово-лікарської комісії, що діє у системі
МВС, СБУ, Міноборони щодо встановлення
причинного зв’язку захворювання, інвалідності з
наслідками Чорнобильської катастрофи.
7. Для громадян, які були направлені підприємствами:
- довідки про підвищену оплату праці в зоні відчуження
із зазначенням кількості днів і населеного пункту,
підтвердженої первинними документами (наказ чи
розпорядження про відрядження до зони відчуження із
зазначенням періоду роботи (служби) в зоні
відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого
часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з
відміткою підприємства про прибуття працівника,
шляхових листів (за наявності), трудової книжки (у разі
потреби).
8. Для громадян, які були призвані через військкомати:

- довідки архівної установи про участь у ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в зоні
відчуження із зазначенням періоду служби (виконання
робіт), днів заїзду на об’єкти або в населені пункти зони
відчуження, у разі потреби - довідки командира
військової частини, військового квитка, витягу з
особової справи військовослужбовця, завіреного в
установленому порядку;
9. Опубліковане в пресі повідомлення про визнання
посвідчення недійсним (уразі втрати посвідчення);
10. 1 фотографія розміром 3*4.
Для
видачі
посвідчення
потерпілого
від
Чорнобильської катастрофи категорії 1 Серія Б:
1. Заява встановленої форми.
2. Паспорт громадянина України (паспорт зразка 1994
року або ID картка та форма 13) або інші документи, що
посвідчують особу заявника.
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті).
4. Посвідчення потерпілого від Чорнобильської
катастрофи категорії 2 або 3.
5. Довідка МСЕК про встановлення інвалідності
відповідної групи, пов’язаної з Чорнобильською
катастрофою.
6. Експертний висновок, по встановленню причинного
зв’язку захворювання, інвалідності з наслідками
Чорнобильської катастрофи.
7. Документи, які підтверджують період проживання
(перебування) на забрудненій території, на підставі,
яких видавалося посвідчення категорії Б або В.
8. Опубліковане в пресі повідомлення про визнання
посвідчення недійсним (уразі втрати посвідчення);
9. 1 фотографія розміром 3*4.
Для видачі посвідчення учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2,
3:
1. Заява встановленої форми.
2. Паспорт громадянина України (паспорт зразка 1994
року або ID картка та форма 13) або інші документи, що
посвідчують особу заявника.
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті).
4. Для громадян, які були направлені підприємствами:
- довідка про підвищену оплату праці в зоні відчуження
із зазначенням кількості днів і населеного пункту,

підтверджена первинними документами (наказ чи
розпорядження про відрядження до зони відчуження із
зазначенням періоду роботи (служби) в зоні
відчуження, особового рахунка, табеля обліку робочого
часу, посвідчення про відрядження в зону відчуження з
відміткою підприємства про прибуття та вибуття
працівника, шляхових листів (за наявності), трудової
книжки (у разі потреби).
5. Для громадян, які були призвані через військкомати:
- довідка архівної установи про участь у ліквідації
наслідків аварії у зоні відчуження із зазначенням
періоду служби (виконання робіт), днів виїзду на
об’єкти або в населення пункти зони відчуження, у разі
потреби довідка командира військового частини,
військовий квиток, витяг з особової справи
військовослужбовця, завіреного в установленому
порядку.
6. Посвідчення ліквідатора, яке підлягає заміні.
7. Опубліковане в пресі повідомлення про визнання
посвідчення недійсним (уразі втрати посвідчення).
8. 1 фотографія розміром 3*4.
Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок
Чорнобильської катастрофи категорії 2:
1. Заява встановленої форми.
2. Паспорт громадянина України (паспорт зразка 1994
року або ID картка та форма 13) або інші документи, що
посвідчують особу заявника.
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті).
4. Довідка, видана Волинською, Житомирською,
Київською, Рівненською або Чернігівською обласними
державними
адміністраціями
(додатки
до постанови КМУ від 11 липня 2018 р. № 551 (додатки
№ 3 або № 4 ).
5. Опубліковане в пресі повідомлення про визнання
посвідчення недійсним (уразі втрати посвідчення).
6. 1 фотографія розміром 3*4.
Для видачі посвідчення потерпілого внаслідок
Чорнобильської катастрофи категорії 3:
1. Заява встановленої форми.
2. Паспорт громадянина України (паспорт зразка 1994
року або ID картка та форма 13) або інші документи, що
посвідчують особу заявника.
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно

повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті).
4. Довідка встановленого зразка (додатки № 5 або
№ 6).
5. Опубліковане в пресі повідомлення про визнання
посвідчення недійсним (уразі втрати посвідчення).
6. 1 фотографія розміром 3*4.
Для видачі посвідчення дитини, яка потерпіла від
Чорнобильської катастрофи, серії Д:
1. Заява встановленої форми.
2. Паспорт громадянина України (паспорт зразка 1994
року або ID картка та форма 13) або інші документи, що
посвідчують особу заявника.
3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті).
3. Свідоцтво про народження дитини.
4.Довідка
про
реєстрацію/місця
проживання/
перебування дитини.
5. Довідка встановленого зразка (додатки № 8–10).
Для видачі вкладки до посвідчення дитини з
інвалідністю,
пов’язаною
з
наслідками
Чорнобильської катастрофи серії Д:
1. Заява встановленої форми.
2. Довідка про реєстрацію/місця проживання/
перебування дитини.
3. Посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської
катастрофи серії „Д“.
4. Експертний висновок про причинний зв’язок
інвалідності з наслідками Чорнобильської катастрофи.
Для видачі посвідчення дружини (чоловіка)
померлого (померлої) громадянина (громадянки) з
числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській
АЕС
(потерпілих
від
Чорнобильської
катастрофи),
віднесених
до
категорії 1, 2, або з числа учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 3,
смерть якого (якої) пов’язана з Чорнобильською
катастрофою, або участю у ліквідації інших ядерних
аварій, у ядерних випробуваннях, військових
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складані
ядерних зарядів та проведенні на них регламентних
робіт, а також опікуну дітей померлого (померлої)
громадянина (громадянки), смерть якого (якої)
пов’язана з Чорнобильською катастрофою:
1. Заява встановленої форми.
2. Паспорт громадянина України (паспорт зразка 1994
року або ID картка та форма 13) або інші документи, що
посвідчують особу заявника.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

3. Довідка про реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серію та номер паспорта (для
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно
повідомили про це відповідний орган державної
податкової служби і мають відмітку у паспорті).
4. Посвідчення відповідної категорії померлого
громадянина.
5. Свідоцтво про одруження.
6. Свідоцтво про смерть громадянина постраждалого
внаслідок Чорнобильської катастрофи
7. Документи, на підставі яких встановлювався статус
учасника ліквідації чи потерпілого від наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС.
8. Експертний висновок щодо встановлення причинного
зв’язку смерті з Чорнобильською катастрофою.
9. Опубліковане в пресі повідомлення про визнання
посвідчення недійсним (уразі втрати посвідчення).
10. 1 фотографія розміром 3*4.
Заява та документи, необхідні для видачі посвідчення,
подаються особою суб’єкту надання адміністративної
послуги:
через уповноважених осіб виконавчого органу
сільської, селищної, міської ради відповідної
територіальної громади; посадових осіб центру надання
Порядок та спосіб їх
адміністративних послуг;
подання
поштою або в електронній формі через офіційний вебсайт Мінсоцполітики або інтегровані з ним
інформаційні системи органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, або Єдиний
державний веб-портал електронних послуг (у разі
технічної можливості)*
Платність(безоплатність) Безкоштовно
Строк надання послуги Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення
приймається у місячний термін з дня надходження
необхідних документів до органу, що видає посвідчення
1. Подання встановленого переліку документів не в
Перелік підстав для
повному обсязі.
відмови у наданні
2. Втрата відповідного статусу.
послуги
Результат, який отримає Видача посвідчення/відмова у видачі посвідчення
одержувач послуги
Посвідчення видаються особисто
Способи отримання
відповіді (результату)
ЗУ „Про статус і соціальний захист громадян, які
Акти законодавства, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“ від
регулюють порядок та 28.02.1991 № 796-XII; Постанова КМУ від 11.07.2018
№ 551 „Деякі питання видачі посвідчень особам, які
умови
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
надання послуги
іншим категоріям громадян“.
Суб’єкт звернення має право подати скаргу: на дії чи
бездіяльність адміністраторів керівнику ЦНАП або
міському голові;
Право на оскарження
до суб’єкта надання послуги або до вищого органу
відносно того органу, що вирішив справу та в судовому
порядку

10.

Відповідальний за
виконання

Управління соціального захисту населення
Лубенської районної державної адміністрації
Відділ з питань надання державних соціальних
допомог, субсидій, інших видів соціальної підтримки
населення та роботи з інформаційними системами № 3
37000, Полтавська обл., м.Пирятин, вул.Ярмаркова, 41
тел. (05358) 3-16-65
Графік роботи:
Понеділок – з 08-00 до 17-00
Вівторок – з 08-00 до 17-00
Середа – з 08-00 до 17-00
Четвер – з 08-00 до 17-00
П’ятниця – з 08-00 до 16-00

Регіональній комісії
з визначення статусу осіб, які
постраждали внаслідок аварії на
Чорнобильській АЕС
від __________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________
_____________________________
Адреса проживання:____________
_____________________________
_____________________________
Телефон _____________________
ЗАЯВА
Прошу розглянути питання встановлення статусу та видачі посвідчення
учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС / потерпілого внаслідок аварії на
ЧАЕС відповідно до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“.

Я__________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

даю згоду на використання та обробку персональних даних за умови
забезпечення їх захисту відповідно до вимог Закону України „Про захист
персональних даних“.

______________
(Дата)

________________
(Підпис)

