
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО НА ПІЛЬГИ 
        

        З метою забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають 

право на пільги за соціальною ознакою згідно із законами України, створений 

Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги 

(далі Реєстр) згідно постанови Кабінету Міністрів України № 117від 

29.01.2003року. 

Для включення даних пільговика до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру необхідно подати такі документи: 

- довідка про склад сім’ї (форма №3); 

- копія документа, що підтверджує право на пільги; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

- копія паспорта (1,2,11стор.); 

- копія паспорта та ідентифікаційного номера членів сім’ї на яких 

поширюються пільги. 

Копії подаються з пред’явленням оригіналів цих документів. 

 

До членів сім’ї пільговика під час надання пільг належать особи, 

на яких згідно із законодавчими актами поширюються пільги: 

- дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років); 

- неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства І та ІІ 

групи або   інвалідами І групи; 

- особа, яка проживає разом з інвалідом війни І групи та доглядає за 

ним, за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; 

- непрацездатні батьки; 

- особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який 

має право на пільги, та проживає разом з ним. 

 

    Пільги надаються за адресою зареєстрованого місяця проживання або ( за 

рішенням комісій, утворених місцевими держадміністраціями та органами 

місцевого самоврядування відповідно до пункту 4 Положення затвердженого 

постановою КМ України від 21.10.1995 року № 848 ( 848-95-п), за адресою 

фактичного місця проживання). 

     Пільговик, який має право на конкретну пільгу згідно з кількома законами 

України включається до Реєстру як пільговик, що користується цією пільгою 

згідно з одним Законом України за його вибором. 

     У разі, коли у складі сім’ї пільговика відбулися зміни або змінилося місце 

проживання в межах міста, пільговик повинен повідомити відділ для 

корегування включеної інформації в Реєстрі. Якщо пільговик змінив 

зареєстроване місце проживання поза межами міста, то потрібно знятися з 

обліку в управлінні і отримати підтверджуючу довідку, про зняття з обліку, а за 

новим зареєстрованим місцем проживання стати на облік в уповноваженому 

органі, де відкривають нову облікову картку з дати реєстрації пільговика. 

     Особи, які мають право на пільги за соціальною ознакою відповідно до: 

Кодексу цивільного захисту України, Законів України: «Про статус ветеранів 



війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний захист дітей війни», 

«Про жертви нацистських переслідувань», «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про 

реабілітацію жертв політичних репресій на Україні», «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист», статті 43 Гірничого закону України,    «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про 

охорону дитинства»,  

«Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про освіту» 
 


