
   

 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ МІСЬКОЇ РАДИ 
МІСТА КРОПИВНИЦЬКОГО

від "____"_____________ 20___ року №______

Про затвердження Положення 
про порядок видачі посвідчень 
реабілітованим, які мають право 
на передбачені Законом України 
“Про реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного 
режиму 1917-1991 років” пільги

Керуючись  статтями  140,  146  Конституції  України,  підпунктом  2
пункту “б” частини 1 статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні”, Законом України “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного
тоталітарного  режиму  1917-1991  років”,  постановою  Кабінету  Міністрів
України від 24 червня 1991 року № 48 “Про заходи щодо реалізації Закону
Української  РСР “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”,
Виконавчий комітет Міської ради міста Кропивницького 

В И Р І Ш И В:  
 

Затвердити  Положення про порядок видачі посвідчень реабілітованим,
які  мають  право  на  передбачені  Законом України  “Про реабілітацію жертв
репресій  комуністичного  тоталітарного  режиму  1917-1991  років”  пільги
(додається).

Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ

Анатолій Назаренко 22 85 83



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету 
Міської ради міста Кропивницького 
“____”__________2019 року №____

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі посвідчень реабілітованим, які мають право на

передбачені Законом України “Про реабілітацію жертв репресій
комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років" пільги

1. Положення про порядок видачі посвідчень реабілітованим, які мають
право  на  передбачені  Законом  України  “Про  реабілітацію  жертв  репресій
комуністичного  тоталітарного  режиму  1917-1991  років”  пільги,  (далі-
Положення)  розроблено  відповідно  до  законів  України  “Про  реабілітацію
жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”, “Про
внесення  змін  до  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  удосконалення
процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму
1917-1991  років”,  постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  24  червня
1991 року № 48 “Про заходи щодо реалізації  Закону Української РСР “Про
реабілітацію  жертв  політичних  репресій  на  Україні”  (зі  змінами)  (опис  та
форма Посвідчення реабілітованого).

2. Положення встановлює порядок видачі посвідчень реабілітованим, які
мають  право  на  передбачені  Законом  України  “Про  реабілітацію  жертв
репресій  комуністичного  тоталітарного  режиму  1917-1991  років”  пільги  у
Виконавчому комітеті Міської ради міста Кропивницького.

3.  Підставою  для  видання  посвідчення  реабілітованого  є  один  із
вказаних документів:

-  довідки  про  реабілітацію,  які  були  видані  органами  прокуратури,
Комітету  державної  безпеки  колишнього  Союзу  РСР  або  Служби  безпеки
України;

- довідки із судів або копії рішень судів про реабілітацію;
- довідки органів внутрішніх справ,  видані на підставі  наявних у них

відповідних  документів  (постанови  про  вислання,  особистих  справ  на
висланих осіб тощо); 

- довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на
підставі встановленого факту переселення; 

- довідки про реабілітацію, які були видані в інших країнах колишнього
СРСР;

- рішення Національної комісії з реабілітації.
4. Реабілітована особа або її представник звертаються з заявою на ім’я

міського  голови.  До  заяви  про  отримання  посвідчення  реабілітованого



додаються наступні документи: 
а) копія паспорта (сторінки 1, 2 та сторінки, де зазначено останнє місце

реєстрації),  копія  ID-карти  з  обох  боків (до  неї  копія  витягу з  єдиного
державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання);

б) копія номера облікової картки платника податків (крім осіб, які через
свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної фіскальної служби та мають про це відмітку в паспорті);

в) копія довідки про реабілітацію заявника або копія рішення суду про
визнання  особи  реабілітованою,  або  копія  рішення  Національної  комісії  з
реабілітації;

г) документ, що підтверджує зміну прізвища (у випадку його зміни);
д) фото 30х40 мм (2 шт.); 
е) згода на обробку персональних даних.
5.  Заява  з  додатками,  визначеними  пунктом  4  Положення,  надається

безпосередньо до управління  соціальної  підтримки населення Міської  ради
міста Кропивницького (далі-управління) та реєструється в журналі обліку заяв
із зазначенням переліку документів, що додаються до заяви.

6.  Після  опрацювання  наданих  документів  управління  здійснює
оформлення посвідчення на надає його на підпис заступнику міського голови з
питань  діяльності  виконавчих  органів  ради  відповідно  до  розподілу
функціональних повноважень. Підпис посадової особи скріплюється печаткою
Виконавчого комітету Міської ради міста Кропивницького.

7.  В  разі  невідповідності  наданих  документів,  зазначених  пунктом  3
Положення,  або  неподання  документів,  визначених  пунктом  4  Положення,
особі може бути відмовлено у видачі посвідчення реабілітованого.

8. Посвідчення реабілітованого видається реабілітованій особі або його
представнику під особистий підпис в журналі видачі посвідчень. 

9.  Бланки  посвідчень  зберігаються  в  металевій  шафі,  доступ  до  якої
мають  керівник  управління,  що  здійснює  прийом  документів  та  видачу
посвідчення, та відповідальний працівник управління, до повноважень якого
належать  питання  прийому  документів  та  видачі  посвідчень  реабілітованої
особи.

Начальник юридичного управління Марина СМАГЛЮК


