
ВІДДІЛ ПЕРСОНІФІКОВАНОГО ОБЛІКУ 
 

Видача довідок про перебування на обліку осіб в Єдиному 

державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 

право на пільги 
 (назва адміністративної послуги) 

1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 
 ветерани війни  

 жертви нацистських переслідувань 

 особи, які постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС та їх вдови 

 ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, 

Національної поліції і деякі інші особи та їх вдови 

 багатодітні сім’ї та діти з багатодітних сімей 

 діти війни 

 особи з інвалідністю всіх груп 

 військовослужбовці СБУ на пенсії 

 інваліди військової служби 

 пенсіонери за віком 

 ветерани праці 

 інші особи, які мають право на пільги 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання послуги, а 

також вимоги до них 

1. Паспорт громадянина України 

2. Документ, що підтверджує право пільговика т членів його сім’ї на 

пільги  

 

3. Порядок та спосіб 

подання документів 

Документи подаються громадянином або законним 

представником особисто до управління соціального захисту 

населення за зареєстрованим місцем проживання 

4. Платність (безоплатність) 

надання послуги 

Безоплатно 

 

5. Строк надання послуги В день звернення  

6. Результат надання 

послуги 

Видача довідки про перебування/не перебування на обліку в 

Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 

право на пільги  

7. Спосіб та місце 

отримання відповіді 

В управлінні соціального захисту населення в усній або за 

бажанням заявника – у письмовій формі 

8. Перелік підстав для 

відмови у наданні послуги 

1. Подані не всі необхідні документи 

2. Відсутність права на пільги 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання послуги 

Бюджетний кодекс України 

Закони України: “Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про 

реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 

1917-1991 років”, “Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей” (крім військовослужбовців), 

“Про Службу безпеки України”, “Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, 

“Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб 

та їх соціальний захист”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, 

“Про музеї та музейну справу”, “Про захист рослин”, “Про жертви 

нацистських переслідувань”, “Про охорону дитинства”, “Про 

соціальний захист дітей війни”, “Про культуру”, “Про освіту”, “Про 

відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”, 
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Кодексом цивільного захисту України (крім осіб рядового і 

начальницького складу), Основами законодавства України про 

охорону здоров’я 

Постанови Кабінету Міністрів України: «Деякі питання 

надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу 

у грошовій формі» від 17 квітня 2019 р. №373; «Про затвердження 

Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї» від 4 червня 2015 р. 

№389; «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги» від 29.01.03 №117 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.01.2017 

№43 «Про затвердження форми Довідки про перебування на обліку 

в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають 

право на пільги, та інструкція щодо її заповнення» 

10. Примітка Пільговик, який має право на конкретну пільгу згідно кількома 

законами України, включається до Реєстру, як пільговик, що 

користується цією пільгою згідно з одним законом за його вибором. 
 

 

Ви можете отримати консультацію спеціаліста: 
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