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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

 

 

Доплати за роботу на радіоактивно забруднених територіях, збереження заробітної 

плати при переведенні на нижче оплачувану роботу та у зв’язку з відселенням, 

виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

 (назва адміністративної послуги) 

 

Управління соціального захисту населення Ужгородської райдержадміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги 

1. Місце знаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

88000, м. Ужгород, вул. Станційна, 56, 

відділ персоніфікованого обліку осіб, які мають право 

на пільги. 

2. Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок - п’ятниця: з 8-00 до 17-00 (за виключенням 

державних свят), обідня перерва з 12-00 до 13-00 

 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної 

пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

2-18-76, e-mail: upsznuzhrda@i.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України Закон України "Про статус та соціальний громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України                                 

від  20 вересня 2005 року № 936 „Про затвердження 

Порядку використання коштів державного бюджету для 

виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи” 

6. Акти центральних 

органів виконавчої влади 

 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ 

органів місцевого 

самоврядування 

 

 

 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання Звернення до органу заявника 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-%D0%BF/ed20120323
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-%D0%BF/ed20120323
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-%D0%BF/ed20120323
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-%D0%BF/ed20120323
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-%D0%BF/ed20120323
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/936-2005-%D0%BF/ed20120323


адміністративної послуги 

 

9. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної 

послуги, а також вимоги 

до них 

Підприємства та організації не пізніше, як за два місяці 

до  початку кожного бюджетного року подають свої 

паспортні дані з визначенням кількості постраждалих 

осіб в розрізі категорій отримувачів компенсації за 

формою Затвердженою Мінпраці, і списки громадян із 

зазначенням прізвища імені та по батькові, категорії, 

серії та номер посвідчення, місця реєстрації, 

ідентифікаційного номера    

10. Порядок та спосіб 

надання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Подання  вищезазначених документів. 

 

 

 

 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

12. Строк надання  

адміністративної послуги 

Протягом 10 календарних днів призначаються 

компенсаційні виплати 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Послуга не надається у разі подання встановленого 

переліку документів не у повному обсязі 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Одержання компенсаційних виплат. 

15. Способи отримання 

відповіді ( результату) 

Надання довідки по перебування в реєстрі 

16. Примітка У відповідності до ст.55 Конституції України кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових чи службових 

осіб 

 

 

 

 

 

 


