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Код

Перелік категорій громадян
із зазначенням документів, що необхідно долучити до анкети-заяви на виготовлення електронного квитка
у вигляді Соціальної карти Тернополянина
Найменування пільгової категорії
Документ, що посвідчує право на пільгу

61081011- 01.
015
1. Інвалід війни 1 групи
2. Інвалід війни 2 групи
3. Інвалід війни 3 групи
4. Учасник бойових дій
6108021- 02.
023
1.Особа, яка постраждала внаслідок
Чорнобильської катастрофи 1
категорії
2. Учасник ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській
АЕС(категорія 2 серія А)
3.Дитина-чорнобилець, якій
встановлена інвалідність, пов’язана
з Чорнобильською катастрофою
61083030

03. Реабілітована особа, яка з
політичних мотивів була
необгрунтовано засуджена судами /
піддана репресіям позасудовими
органами, стала інвалідам, є
пенсіонером
61084041- 04.
042
1.Військовослужбовець, який (яка)
є інвалідом внаслідок бойових дій,
учасником бойових дій,
прирівняною до них особою,
2. Батько, матір
військовослужбовця, який
загинув(ла) чи помер(ла) або
пропав(ла) безвісти під час
проходження військової служби
61085051- 05.
058
1Ветеран військової служби,
2.Ветеран органів внутрішніх справ,

1.Посвідчення інваліда війни 1 групи
2.Посвідчення інваліда війни 2 групи
3. Посвідчення інваліда війни 3 групи
4. Посвідчення учасника бойових дій
1.Посвідчення
особи,
яка
постраждала
внаслідок
Чорнобильської катастрофи (категорія 1 серія А (з
вкладкою))
2.Посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС зі штампом червоного кольору
«Перереєстровано» (категорія 2 серія А)
3.Посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської
катастрофи серія Д (з вкладкою до посвідчення дитини, яка
визнана інвалідом, інвалідність якої пов’язана з
Чорнобильською катастрофою)
Посвідчення реабілітованої особи

1.Пенсійне посвідчення з відміткою "Інвалід армії".

2.Посвідчення батька(матері) військовослужбовця, який
загинув(ла) чи помер(ла) або пропав(ла) безвісти під час
проходження військової служби

1.Посвідчення ветерана військової служби,
2.Посвідчення ветерана органів внутрішніх справ,

Підстава

Закон України від 22.10.1993 №
3551-ХІІ «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту»п.7, ч.1, ст.12, ст.13
Закон України від 28.02.1991
№796-ХІІ «Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» та
змінами до нього
п.15, ч.1, ст.20;
п.9, ч.1, ст.21; ст. 30

Закон України від 17.04.1991 №
962- XII «Про реабілітацію
жертв політичних репресій на
Україні»
п.11, ст.6
Закон України від 20.12.1991
№2011-ХІІ "Про соціальний і
правовий захист
військовослужбовців та членів
їх сімей"
ч.4, ст.14

Закон України від 24.03.1998 №
203/98 «Про статус ветеранів
військової служби, ветеранів

6

3.Ветеран Національної поліції,
4. Ветеран податкової міліції,
5.Ветеран державної пожежної
охорони,
6.Ветеран Державної кримінальновиконавчої служби України,
7.Ветеран служби цивільного
захисту,
8.Вветеран Державної служби
спеціального зв'язку та захисту
інформації України
61086061- 06.
066
1.Інвалід 1групи,
2. Інвалід 2групи,
3. Інвалід 3групи
4. Дитина-інвалід,

3. Посвідчення ветерана Національної поліції
4. Посвідчення ветерана податкової міліції
5. Посвідчення ветерана державної пожежної охорони,

органів внутрішніх справ і
деяких інших осіб та їх
соціальний захист»
п.11 ст.6

6. Посвідчення ветерана Державної кримінально-виконавчої
служби України,
7. Посвідчення ветерана служби цивільного захисту,
8. Посвідчення ветерана Державної служби спеціального
зв’язку та захисту інформації України
1.Пенсійне посвідчення інваліда 1групи,
1.1.Посвідчення про призначення соціальної допомоги
інваліду 1 групи
2. Пенсійне посвідчення інваліда 2групи,
2.1 Посвідчення про призначення соціальної допомоги
інваліду 2 групи
3. Пенсійне посвідчення інваліда 3групи
3.1 Посвідчення про призначення соціальної допомоги
інваліду 3 групи
4. Посвідчення про призначення соціальної допомоги на
дитину-інваліда

7

61087070

07. Дитина з багатодітної см'ї

Посвідчення дитини з багатодітної сім'ї

8

61088080

08. Учасник/ інвалід Великої
Вітчизняної війни, прирівняною до
них особою

Посвідчення, що вказані в п. 1-3 у т.ч. й посвідчення, видані
відповідними органами СРСР, союзних республік, які
існували на його території, за зразками, що діяли до
01.01.1992 року

Постанова КабМіну України
"Про поширення чинності
постанови КабМіну України від
17.05.93.№354" від 16.08.94.
№555 п.1;
Постанова Ради Міністрів СРСР
від 09.03.54 №399 Закон
України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні"
п.1;
Закон України від 21.03.1991 №
875-ХІІ «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні»
ч. 2, ст. 381
Закон України від 26.04.2001 №
2402-ІІІ «Про охорону
дитинства»
п.4, ч. 6, ст. 13
Закон України «Про
ратифікацію Угоди про взаємне
визнання пільг і гарантій для
учасників та інвалідів Великої
Вітчизняної війни, учасників
бойових дій на території інших
держав, сімей загиблих
військово-службовців»
( 26.04.96 №144/96-ВР)
Стаття 4 Закону та стаття 5
Угоди

9

61089091

09. Дитина - сирота, дитина, яка,
позбавлена батьківського
піклування, щовиховується, або
навчається у навчально-виховному,
навчальному закладі.

Єдиний квиток

10

61090100

10. Військовослужбовць СБУ на
пенсії

Посвідчення

11

61091110

11. Пенсіонери за віком

Пенсійне посвідчення

12
13
14

61016120
61017130
61018140

12. Учні
13. Студенти
14. Мешканці міста Тернополя

Учнівський квиток
Студентський квиток
Паспорт громадянина України (у формі книжечки або формі
у формі ID-картки)
Оригінал та копія документу, що підтверджує офіційно
зареєстроване чи фактичне проживання у м. Тернопіль:
- паспорт громадянина України із відміткою про реєстрацію
у м.Тернопіль;
- довідку про реєстрацію місця проживання з органу
реєстрації у м. Тернопіль або довідку про внесення
інформації до державного демографічного реєстру та видані
документи, що складається у формі витягу з державного
демографічного реєстру, або довідку
про склад сім'ї
або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;
- акт, складений балансоутримувачем будинку, споруди,
житлового комплексу або комплексу будинків і споруд
(ЖЕК), або об’єднанням співвласників багатоквартирного
будинку (ОСББ), управителем або іншою обслуговуючою
організацією про підтвердження фактичного місця
проживання особи у м. Тернопіль;
- довідку про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи
у м.Тернопіль.

Постанова Кабінету Міністрів
України від 05.04.1994 № 226
«Про поліпшення виховання,
навчання , соціального захисту
та матеріального забезпечення
дітей сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування» п. 11
Закон України «Про службу
безпеки України» від 25.03.1992
№2229-XI
Постанова КабМіну України
"Про безплатний проїзд
пенсіонерів на транспорті
загального користування" від
17.05.93 №354 п. 1

