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Видача довідки про перебування на обліку осіб  

в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які 

мають право на пільги  
 

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 
 ветерани  війни 

 жертви нацистських переслідувань 

 особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 

та їх вдови 

 ветерани військової служби та органів внутрішніх 

справ і деякі інші особи та їх вдови 

 багатодітні сім’ї та діти з багатодітних сімей      

 діти війни 

 особи з інвалідністю  

 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 та 

членів його сім’ї на пільги. 

 

 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

      Документи  подаються  громадянином особисто або 

законним представником до управління соціального 

захисту населення за зареєстрованим місцем 

проживання. 

      Громадяни України, що переселилися з тимчасово 

окупованої території чи районів проведення 

антитерористичної  операції, повинні за фактичним  

місцем проживання  перебувати  на  обліку  в  

районному управлінні соціального захисту населення. 

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 

реєстру осіб, які мають право на пільги. 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Особа особисто отримує довідку в районному 

управлінні соціального захисту населення.  

8. Перелік підстав для відмови 

у наданні послуги 

Подання неповного пакету документів.  

 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

Кодекс цивільного захисту України 
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надання послуги  

 
Бюджетний Кодекс України 

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", Закон України "Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в Україні", Закон України "Про 

статус ветеранів військової служби, ветеранів органів  

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист", Закон 

України "Про відновлення прав осіб, депортованих за 

національною ознакою", Закон України "Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні", 

Закон України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи", Закон України "Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей", Закон України "Про освіту", "Про 

прокуратуру", Закон країни "Про Службу безпеки 

України" , Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну 

справу", Закон України "Про захист рослин", Закон 

України "Про основи соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні", Закон України "Про жертви 

нацистських переслідувань", Закон України "Про 

Державну кримінально-виконавчу службу України", 

Закон України "Про Державну службу спеціального 

зв’язку та захисту інформації України", Закон України 

"Про охорону дитинства", Закон України "Про 

соціальний захист дітей війни", Закон України "Про 

культуру", Основи законодавства України про охорону 

здоров’я і пенсіонерів за віком 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003   

№ 117 "Про Єдиний державний автоматизований 

реєстр осіб, які мають право на пільги"  

Наказ Міністерства соціальної політики України від 

16.01.2017 № 43 "Про затвердження форми Довідки 

про перебування на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстру осіб, які мають право на 

пільги, та інструкції щодо її заповнення"  

10. Примітка  

 

 

 

 


