До уваги осіб, які постраждали, внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Постановою Уряду 6 грудня 2017 року внесені зміни до 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 громад, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 760, якими, зокрема,
передбачено що 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, з 12 грудня 2017 року нараховується
та виплачується дружині чи чоловікові, коли вони не одружилися вдруге,
сім’ї померлого годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, категорії 1, 2, 3 в яких є
непрацездатні особи, що були на утриманні померлого на момент його
смерті.
Належність до непрацездатних осіб та членів сім’ї, які вважаються
такими, що були на утриманні померлого годувальника, визначаються згідно
із статтею 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування». Непрацездатними членами сім’ї вважаються:
1) чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є особами з інвалідністю
або досягли пенсійного віку;
2) діти померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші
цього віку, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18
років.Діти, які навчаються за денною формою навчання – до закінчення
такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23
років, та діти-сироти – до досягнення ними 23 років незалежно від того,
навчаються вони чи ні;
3) чоловік (дружина), а в разі їх відсутності – один з батьків або брат чи
сестра, дідусь чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і
працездатності, якщо він (вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною
(дітьми) померлого годувальника до досягнення нею (ними) 8 років. До
членів сім’ї, які вважаються такими, що були на утриманні померлого
годувальника, відносяться особи, які:
1) були на повному утриманні померлого годувальника;
2) одержували від померлого годувальника допомогу, що була для них
постійним і основним джерелом засобів до існування.
За детальнішою інформацією можна звертатися до управління
соціального соціального захисту населення райдержадміністрації за адресою:
м.Знам’янка, вул.Трудова, 4, кабінет №9 або за телефоном 2 32 20

