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Компенсація за пільговий проїзд один раз на рік  

до будь-якого пункту України і назад автомобільним або 

повітряним, або залізничним, або водним транспортом 

громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 
 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Вознесенівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Заводському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Комунарівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Хортицькому району 

Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Шевченківському району 

 

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 

 Громадяни, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, 

віднесені до категорій 1, 2  

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

1. Заява. 
2. Посвідчення ліквідатора (потерпілого) внаслідок 

 аварії на ЧАЕС. 

3. Проїзні квитки автомобільного або повітряного, 

або залізничного, або водного транспорту до будь - 

якого пункту України і назад.  

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

 Документи подаються громадянином особисто до 

управління соціального захисту населення за 

зареєстрованим місцем проживання. 

4. Платність (безоплатність) 

надання  послуги 
Безоплатно  

5. Строк надання послуги По мірі надходження субвенцій з Державного 

бюджету. 

6. Результат надання  послуги Виплата компенсації або вмотивована відмова. 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Компенсація перераховується на рахунки, відкриті 

заявником в одному з  уповноважених банків або 

через поштове відділення. 

8. Перелік підстав для відмови у 

наданні послуги 

1. Подані не всі необхідні документи. 

2. Відсутність права.  

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги  

 

Бюджетний Кодекс України 

Закон України "Про Державний бюджет України на 

відповідний рік" 

Закон України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи",  

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 

№ 117 "Про Єдиний державний автоматизований 

реєстр осіб, які мають право на пільги"  

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.03. 2002 

№ 256 "Про затвердження Порядку фінансування 

видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів із 
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виконання державних програм соціального захисту 

населення за рахунок субвенцій з державного 

бюджету"  

Наказ Міністерства соціальної політики України від 

21.04.2015  № 441 "Про затвердження форми Заяви 

про призначення усіх видів соціальної допомоги, 

компенсацій та пільг" 

Рішення Запорізької міської ради щодо бюджету 

міста на відповідний рік 

10. Примітка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


