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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

 

 

Видача ветеранам війни листів-талонів на проїзд 

 (назва адміністративної послуги) 

 

Управління соціального захисту населення Ужгородської райдержадміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги 

1. Місце знаходження 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

88000, м. Ужгород, вул. Станційна, 56, 

сектор по роботі з інвалідами та малозабезпеченими 

громадянами відділу персоніфікованого обліку 

громадян, які мають право на пільги. 

2. Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Понеділок - п’ятниця: з 8-00 до 17-00 (за виключенням 

державних свят), обідня перерва з 12-00 до 13-00 

 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної 

пошти та веб-сайт 

суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

2-06-30, 2-69-42, e-mail: upsznuzhrda@i.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх   

соціального захисту»; Закону України «Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших 

громадян  похилого віку в Україні»; Закон України 

«Про статус ветеранів військової  служби і ветеранів 

органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист»; Закон України «Про реабілітацію 

жертв політичних репресій на Україні»; Закон України 

«Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей»; Закон України 

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні»; Закон України «Про соціальний захист дітей 

війни»; Закон України «Про жертви нацистських 

переслідувань».Закон України « Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з питань 

соціального захисту багатодітних сімей» 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 вересня 

2000 року №1467  «Про Порядок виготовлення та 

видачі посвідчень, листів талонів  на право одержання 

пільгових проїзних документів (квитків) жертвам 



нацистських переслідувань  

 

6. Акти центральних 

органів виконавчої влади 

 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ 

органів місцевого 

самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Звернення до органу заявника 

9. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної 

послуги, а також вимоги 

до них 

Заява на ім..’я керівника; пільгове посвідчення. 

10. Порядок та спосіб 

надання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Подання  вищезазначених документів. 

 

 

 

 

 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

12. Строк надання  

адміністративної послуги 

У момент звернення 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Якщо не пройшло 4 роки від моменту видачі 

попередніх талонів 

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача талонів 

15. Способи отримання 

відповіді ( результату) 

Особисто 

16. Примітка У відповідності до ст.55 Конституції України кожному 

гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, посадових чи службових 

осіб 

 

 


