
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

«ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО ЗНЯТТЯ З ОБЛІКУ В ЄДИНОМУ ДЕРЖАВНОМУ 

АВТОМАТИЗОВАНОМУ РЕЄСТРІ ОСБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО  НА ПІЛЬГИ» 

 
Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Олександрівському району 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та / або центру надання адміністративних послуг)  

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання 

адміністративних послуг  

1 Місцезнаходження  69063, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська,26 

2 Інформація щодо 

режиму роботи  

Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер        з 8.00 до 17.00 

П’ятниця                                                        з 8.00 до 15.45               

3 Телефон / факс, 

електронна адреса, 

офіційний та веб-сайт  

тел.\факс (061) 764-17-51, (061) 226-06-92 

е-mail:    upszn2301@ukr.net     або   reception.uszno@zp.gov.ua 

офіційний сайт:  http://upszno.zp.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» від 22.10.1993 №3551-XII, «Про жертви 

нацистських переслідувань» від 23.03.2000 №1584-ІІІ, «Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 №3721-ХІІ, 

«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 №796-

ХІІ, «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного 

тоталітарного режиму 1917–1991 років» від 17.04.1991 №962-

ХІІ, «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» від 20.12.1991 №2011-ХІІ, «Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх 

справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист» від 24.03.1998 №203/98-ВР, «Про Службу 

безпеки України» від 25.03.1992 №2229-ХІІ, «Про освіту» від 

05.09.2017 №2145-VIII, «Про бібліотеки і бібліотечну справу» 

від 27.01.1995 №32/95-ВР, «Про захист рослин» від 14.10.1998 

№180-XIV, «Про музеї та музейну справу» від 29.06.1995 

№249/95-ВР, «Про соціальний захист дітей війни» від 

18.11.2004 №2195-IV, «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 

№2402-ІІІ, «Про відновлення прав осіб, депортованих за 

національною ознакою» від 17.04.2014 №1223-VІІ, «Про 

культуру» від 14.12.2010 №2778-VI, Основи законодавства 

України про охорону здоров’я від 19.11.1992 №2801-ХІІ, 

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI 

5 Акти Кабінету 

Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 №117 

«Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги» (зі змінами) 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  У разі зміни місяця проживання поза межами адміністративно-

територіальної одиниці пільговик знімається з обліку в 

уповноваженому органі за попереднім місцем проживання 

7 Перелік необхідних 

документів 

- заява про надання довідки про зняття з обліку; 

- паспорт громадянина України  

8 Спосіб подання Заява та документи подаються заявником особисто або 



2 

 
документів  уповноваженою ним особою суб’єкту надання 

адміністративної послуги 

9 Платність 

(безоплатність) надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

10 Строк надання  Надається на протязі дня, за умови наявності всіх необхідних 

документів 

11 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

- заявник не перебуває на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстр осіб, які мають право на пільги в 

даній адміністративно-територіальної одиниці 

12 Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача довідки про зняття з обліку / відмова в наданні довідки 

про зняття з обліку 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Заявником особисто або уповноваженою ним особою 

 

 

Ви можете отримати консультацію спеціаліста: 

 


