
адміністративної послуги соціального характеру

„ОРГАНІЗАЦІЯ ПРИЙОМУ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ НАПРАВЛЕННЯ ПОДАННЯ ЩОДО
ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕНЬ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ТА ІНШИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН”

Управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги соціального характеру/
центр надання адміністративних послуг соціального характеру/ виконавчий орган ради

об’єднаної територіальної громади
1 Місцезнаходження 1)Управління  соціального  захисту  населення

Білоцерківської  міської  ради  за  адресою:  09100,
м. Біла Церква, вул. Я.Мудрого, буд. 2, к. 303-304
2) Приймально-консультаційний  пункт  в  приміщенні
Управління  адміністративних  послуг  за  адресою:
вул. Леваневського, 34

2 Інформація  щодо  режиму
роботи 

Режим  роботи  управління  соціального  захисту
населення Білоцерківської міської ради:
понеділок - четвер  з 8.30 до 13.00 год., 
Режим  роботи  приймально-консультаційного  пункту
(вул. Леваневського, 34):
понеділок - п’ятниця  з 9.00 до 17.00 год., 
обідня перерва з 13.00 до 14.00 год.

3 Телефон  /  факс,  електронна
адреса, офіційний веб-сайт 

Тел. 5-59-82,
E-mail: uszn@bc-rada.gov.ua, 
Адреса сайту: http://uszn.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
соціального характеру

4 Закони України Закон  України  „Про  статус  і  соціальний  захист
громадян,  які  постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII

5 Акти  Кабінету  Міністрів
України Постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  11.07.2018

№ 551 „Деякі  питання видачі  посвідчень  особам,  які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та
іншим  категоріям  громадян”  (зі  змінами);  постанова
Кабінету Міністрів України від 02.12.1992 № 674 „Про
порядок  віднесення  деяких  категорій  громадян  до
відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської  катастрофи”  (зі  змінами);  постанова
Кабінету Міністрів України від 15.11.1996 № 1391 „Про
затвердження переліків видів робіт і  місць за межами
зони відчуження, де за урядовими завданнями у 1986–

http://uszn.org.ua/
mailto:uszn@bc-rada.gov.ua
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1987 роках виконувались роботи в особливо шкідливих
умовах  (за  радіаційним  фактором),  пов’язаних  з
ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи”

Умови отримання адміністративної послуги соціального характеру

6 Підстава для отримання Участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС в зоні відчуження;
участь  в  ліквідації  ядерних  аварій  та  випробувань,
військових  навчань  із  застосуванням  ядерної  зброї,  у
складанні  ядерних  зарядів  та  проведенні  на  них
регламентних робіт;
проживання на радіоактивно забруднених територіях у
визначений законодавством термін;
постраждалі  від  радіаційного  опромінення  внаслідок
будь-якої  аварії,  порушення  правил  експлуатації
обладнання  з  радіоактивною  речовиною  порушення
правил зберігання і поховання радіоактивних речовин,
що сталися не з вини потерпілого;
факт народження дитини після 26 квітня 1986 року від
матері  /  батька,  які  належать  до  постраждалих
внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1, 2, 3

7 Перелік  необхідних
документів

- для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС:
   а) посвідчення про відрядження в зону відчуження;
     б) військовий  квиток і довідка командира військової
частини або архіву  про  участь  у  ліквідації  наслідків
аварії  у  зоні відчуження;
     в)  довідка про  підвищену  оплату  праці  в  зоні
відчуження (із зазначенням кількості днів і населеного
пункту);

     г)  паспорт (оригінал + копія);     

     д) трудова книжка (оригінал + копія), або довідка
про період роботи та 1 копія;  

     е)  кольорове  фото  3х4  -  2  шт.,  виготовлене  на
матовому фотопапері.

-  для  потерпілих  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи:
    а)  паспорт (оригінал + копія);     
    б)   довідка про евакуацію (завірена нотаріусом) - для
осіб, евакуйованих у 1986 р. із зони відчуження;  
         довідка  (додаток  5)  про  проживання  в  зоні
безумовного  (обов'язкового) відселення  –  для  осіб
відселених  із  зони  безумовного  (обов'язкового)
відселення (категорія 3Б);
         довідка (додаток 7) про проживання в зоні
посиленого радіоекологічного контролю (категорія 4
В – для осіб, які прибули з інших населених пунктів) ;
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         довідка  про  проживання  дитини  в  зоні
радіоактивного  забруднення  (додаток  8  –  для  дітей,
народжених від батьків, які мають статус категорії 1А,
2А чи 2Б, 3А чи 3Б, або (додаток 9) – для дітей,  які
проживали  в  зоні  посиленого  радіоекологічного
контролю  станом  на  01.01.2015  р.  не  менше  ніж  3
роки);
     в)  паспорт (свідоцтво про народження дитини) -
(оригінал + копія);               
     г) трудова книжка (оригінал + копія), або довідка  з
роботи + копія;
     д) свідоцтво  про  шлюб  (розлучення)  при
необхідності - (оригінал + копія);            
     е) кольорове  фото  3х4  -  2  шт.,  виготовлене  на
матовому фотопапері;                         
     є)оголошення з газети обласного значення (у разі
втрати посвідчення);
     ж)детальне пояснення обставин втрати чи псування
(у разі втрати посвідчення);

     з) довідка МСЕК (оригінал + копія)- для осіб з 
інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС;   

     и) довідка про втрату працездатності (оригінал + 
копія) – для учасників ліквідації, інвалідність яких 
пов’язана з виконанням робіт по ліквідації наслідків 
аварії на ЧАЕС;  

     і) свідоцтво про хворобу + копія - (для 
військовослужбовців, інвалідність яких пов’язана з 
виконанням робіт по ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС);    

     ї) експертний висновок (оригінал + копія), для осіб з 
інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС;   

- для вдів (вдівців) померлих громадян, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської 
катастрофи:

      а) паспорт (оригінал + копія);               

      б) посвідчення померлого постраждалого від аварії 
на ЧАЕС категорії 1 А; 2 А чи 3А  (оригінал);

      в)  експертний  висновок про зв’язок смерті з 
впливом аварії на ЧАЕС (оригінал);            

      г) копія свідоцтва про народження неповнолітньої 
дитини (завірена нотаріусом);                   

      д) копія свідоцтва про шлюб (завірена нотаріусом);  

      е) копія свідоцтва про смерть (завірена нотаріусом); 

      є) довідка про склад сім’ї (форма - 3 чи форма 204) -
(оригінал);  

      ж)  кольорове фото 3х4 - 2 шт., виготовлене на 
матовому фотопапері;                                                          

Рекомендується:  перед  виготовленням  копій
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документів  перевірити  відсутність  розбіжностей  в
написанні  прізвища,  імені,  по-батькові  заявника  та
членів сім  ’  ї.  

8 Спосіб подання документів Заява та документи подаються заявником особисто або
уповноваженою ним особою у паперовій формі

9 Платність  (безоплатність)
надання 

Адміністративна послуга надається безоплатно

10 Строк надання Рішення про видачу або відмову у видачі посвідчення
приймається  у  місячний  термін  з  дня  надходження
необхідних  документів  до  органу  що  видає
посвідчення.

11 Перелік підстав для відмови у
наданні 

Подання  встановленого  переліку  документів  не  в
повному обсязі;
втрата статусу

12 Результат  надання
адміністративної  послуги
соціального характеру

Отримання / відмова у видачі посвідчень відповідно до
Порядку  видачі  посвідчень  особам,  які  постраждали
внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  та  іншим
категоріям  громадян,  затвердженого  постановою
Кабінету  Міністрів  України  від  11.07.2018  № 551  (зі
змінами)

13 Способи отримання відповіді
(результату)

Особам  постраждалим  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи та іншим категоріям громадян посвідчення
вручаються особисто


