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Тернопільська міська рада

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Видача посвідчення жертви нацистських переслідувань
особам, які мають право на пільги, встановлені Законом
України «Про жертви нацистських переслідувань»
__________________________________________________
Управління соціальної політики

Оригінал: головний спеціаліст з питань управління якістю
копії: згідно з реєстром розсилки ( Ф – 01/П – СУЯ/01)

РОЗРОБИВ
(відповідальна особа ВО
за надання АП)
Начальник управління
соціальної політики
___________ В.І.Сулима
(підпис)

ПЕРЕВІРИВ
Заступник міського голови –
керуючий справами,
уповноважений з питань СУЯ
______________ І.С.Хімейчук

2

Міський голова
_____________ С.В. Надал

(підпис)

25.05. 2020

1

ЗАТВЕРДЖУЮ

25.05. 2020

ЦНАП

(місцезнаходження (адреса),
режим роботи, довідковий
телефон, адреса електронної
пошти та веб-сайту)

Вичерпний перелік
документів, необхідних
для отримання АП, що
передбачені законом, та
вимоги до них

(підпис)

25.05.2020

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»
вул. Кн. Острозького, 6, 1 сектор, 1 зал
Режим роботи:
Понеділок, Середа, Четвер – з 9.00 до 16.00
Вівторок – з 11.00 до 20.00
П’ятниця - з 8.00 до 15.00
Субота – з 8.00 до 15.00
Телефон для довідок:
(0352) 40-41-90, 40-40-37
e-mail: cnapternopil@meta.ua
cnap.rada.te.ua

1. Заява.
2. Фотографія заявника ( розмір 3*4).
3. Свідоцтво про народження, про шлюб заявника
(при зміні прізвища).
4. Довідка МСЕК заявника (для колишніх малолітніх
(яким на момент ув’язнення не виповнилося 14
років) в’язнів концтаборів, гетто, інших місць
примусового тримання, які визнані особами з
інвалідністю
від
загального
захворювання,
трудового каліцтва та з інших причин).
5. Колишнім неповнолітнім (яким на момент
ув’язнення не виповнилося 18 років) в’язням
концтаборів, гетто, інших місць примусового
тримання, а також дітям, які народилися в
зазначених місцях примусового тримання їх
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батьків;
- колишнім малолітнім (яким на момент
ув’язнення не виповнилося 14 років) в’язням
концтаборів, гетто, інших місць примусового
тримання, які визнані особами з інвалідністю від
загального захворювання, трудового каліцтва та
з інших причин;
- колишнім в’язням концтаборів, гетто, інших
місць примусового тримання; особам, які були
насильно вивезені на примусові роботи на
територію Німеччини або її союзників; дітям
партизанів, підпільників, інших учасників
боротьби з націонал – соціалістичним режимом,
яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх
батьків було піддано репресіям, фізичним
розправам, гонінням необхідно подати один з
документів:
- довідки, виданої органами служби безпеки,
державними архівами, архівами МВС, Міноборони,
архівними установами інших держав;
- довідки Військово – медичного музею колишнього
СРСР(м. Санкт- Петербург);
- довідки Міжнародної служби розшуку Червоного
Хреста;
- довідки з архівів – музеїв, утворених в місцях
розташування колишніх фашистських концтаборів
(Освенцім, Бухенвальд, Дахау, Маутхаузен,
Равенсбрюк та інші), гетто та інших місцях
примусового тримання і примусових робіт у роки
Великої Вітчизняної війни та Другої світової війни,
а також архівів іноземних антифашистських
організацій;
- довідки Комісії у справах колишніх партизанів
Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років при
Верховній Раді України.
В окремих випадках:
посвідчення можуть видаватися також на підставі
документів, які містять необхідні відомості про факт
нацистських переслідувань:
- довідки, витягу з документів особової справи за
місцем роботи;
- довідки з книг руху вихованців дитячих закладів із
зазначенням назви цих закладів та часу перебування
в них особи, яка звернулася за отриманням
посвідчення;
- свідчення іноземних громадян, які проживають
нині у Федеративній Республіці Німеччина або в
інших державах, про нацистські переслідування
особи, яка звернулася за отриманням посвідчення,
засвідчених за місцем проживання у відповідних
державних органах цих країн.
6. Дружинам (чоловікам) померлих жертв
нацистських переслідувань, визнаних за життя
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особами
з
інвалідністю
від
загального
захворювання, трудового каліцтва та з інших
причин, які не одружилися вдруге необхідно
подати:
1. Заява.
2. Посвідчення померлої жертви нацистських
переслідувань.
3. Довідка МСЕК померлої жертви нацистських
переслідувань.
4. Свідоцтво про смерть померлої жертви
нацистських переслідувань.
5. Свідоцтво про шлюб заявника.
6. Фотографія заявника ( розмір 3*4).
Пред’явити:
1.Документ, що посвідчує особу.

3

Порядок та спосіб
подання документів

4

5

Платність
(безоплатність) АП,
розмір та порядок
внесення плати
(адміністративного
збору) за платну АП,
розрахунковий рахунок
для внесення плати
Строк надання АП

6

Результат надання АП

7

Спосіб і місце отримання
відповіді (результату
АП)

8

Перелік підстав для
відмови у наданні АП

9

Акти законодавства, що
регулюють порядок та
умови надання АП
(пункти, статті, розділи
тощо, назва та реквізити
законодавчих актів)

* До всіх вищевказаних пунктів пред’явити
оригінали документів, копії яких надаються для
встановлення статусу та видачі посвідчення
жертви нацистських переслідувань.
Особисто або уповноваженим представником за
дорученням заявника у центрі надання
адміністративних послуг.
Безкоштовно.

10 календарних днів.
Посвідчення жертви нацистських переслідувань, або
вмотивована відмова.
Особисто або уповноваженим представником за
дорученням заявника, за що вони розписуються у
відповідних документах, у центрі надання
адміністративних послуг.
1. Неповний пакет документів.
2. Недостовірність інформації.
3. Звернення заявника не за місцем реєстрації.
1. Ст.4, 6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 Закону України «Про
жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000р.
№ 1584-III.
2. П.п.2-4,6-8,10 - 14 Порядку виготовлення та
видачі посвідчень, листів талонів на право
одержання пільгових проїзних документів (квитків)
жертвам нацистських переслідувань, затвердженого
постановою КМУ «Про затвердження Порядку
виготовлення та видачі посвідчень, листів талонів
на право одержання пільгових проїзних документів
(квитків) жертвам нацистських переслідувань» від
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27.09.2000р. № 1467.
3. Закон України «Про звернення громадян» від
02.10.1996р. № 393/96 – ВР
Адреса та режим роботи Управління соціальної політики
10
виконавчого органу
м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8, каб. №22
міської ради, що надає
Режим роботи:
послугу
понеділок-четвер:
з 8.00 до 17.15 ,
п’ятниця - з 8.00 до 16.00,
перерва з 13.00 до 14.00.
тел. ( 0352) 25-76-29
*Особам з інвалідністю, у яких групу
Додаткова інформація
11
інвалідності встановлено без терміну перегляду,
видаються безтермінові посвідчення, іншим – на
період встановлення групи інвалідності. У разі
продовження медико – соціальною експертною
комісією терміну чи зміни групи інвалідності в
посвідчення (на правій внутрішній стороні)
вклеюється новий бланк, до якого вносяться
відповідні записи.
*До документів про факт нацистських
переслідувань, складених іноземною мовою,
обов’язково додається переклад на українську
мову, засвідчений в установленому порядку.
До розгляду приймаються копії цих документів,
засвідчені у встановленому порядку.
У разі відсутності документів про факт
нацистських
переслідувань
факт
і
період
перебування в місцях примусового тримання
встановлюється в судовому порядку.
*Особи, яким вже було встановлено статус
ветерана війни, мають право на пільги
відповідно до Закону України «Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
У разі, коли зазначена категорія осіб має бажання
отримувати пільги відповідно до Закону України
«Про жертви нацистських переслідувань»
здійснюється обмін посвідчення ветерана війни
на
посвідчення
жертви
нацистських
переслідувань.
*До інформаційної картки додаються форми заяв:
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