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КРЕМЕНЧУЦЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

 

м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, 

тел. 15-88, 096-097-15-88, 050-255-15-88 

cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 

Режим роботи: 

понеділок з 08-00 до 17-00 

середа з 09-00 до 17-00 

вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 

п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00 
 

 

Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці 

1.  Порядок та спосіб 

подання документів 

Особисто за пред’явленням документів, що посвідчують особу, або 

уповноваженою особою за пред’явленням документів, що посвідчують 

особу та підтверджують повноваження. 

Документи подаються за місцем проживання заявника. Внутрішньо 

переміщені особи подають документи відповідно до довідки про взяття 

на облік внутрішньо переміщеної особи. 
 

Особи, які визнаються ветеранами праці: 

1. Громадяни, які працювали на підприємствах, в установах, 

організаціях, об'єднаннях громадян, фізичних осіб, мають стаж роботи 

40 років - для чоловіків і 35 років - для жінок і вийшли на пенсію. 

2. Громадяни, яким призначені пенсії на пільгових умовах: 

– за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників на 

підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо 

важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає 

право на пенсію за віком на пільгових умовах - за наявності стажу 

роботи у жінок - 25 років і у чоловіків - 30 років; 

– за списком № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників з 

шкідливими та важкими умовами праці, зайнятість в яких повний 

робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах - за 

наявності стажу роботи у жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років; 

– відповідно до пунктів «в» - «з» статті 13 та статті 52 Закону 

України «Про пенсійне забезпечення» - за наявності стажу роботи у 

жінок - 30 років і у чоловіків - 35 років; 

– відповідно до частини першої статті 18 Закону України «Про 

пенсійне забезпечення» - за наявності стажу роботи у жінок - 25 років і 

у чоловіків - 30 років. 

3. Пенсіонери, нагороджені медаллю «Ветеран праці» за 

законодавством колишнього Союзу РСР. 

4. Особи з інвалідністю I і II груп, які одержують пенсії по 

інвалідності, якщо вони мають стаж роботи не менше 15 років. 
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2.  Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

1. Заява. 

2. Паспорт громадянина України (копія).  

3. Довідка про розмір загального страхового стажу роботи із 

зазначенням причини призначення пенсії у разі її призначення на 

пільгових умовах, видана територіальним органом Пенсійного Фонду 

України. 

4. Документ, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі 

фізичних осіб – платників податків, у якому зазначається реєстраційний 

номер облікової картки платника податків (копія) 

5. Фото розміром 3х4 у кількості 1 шт. 

6. Для осіб, яким встановлена інвалідність та одержують пенсію по 

інвалідності – довідка медико-соціальної експертної комісії про групу 

та причину інвалідності (копія). 

7. Посвідчення до нагороди медаллю «Ветеран праці» за 

законодавством колишнього Союзу РСР (за наявності) (копія). 

 

Примітка: копії звіряються з оригіналами 

8.  Платність 

(безоплатність) 

надання 

адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

9.  Строк надання 

адміністративної  

послуги 

7 календарних днів 

10.  Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

1. Із заявою звернулася особа, яка не є пенсіонером.  

2. Подання документів до заяви не в повному обсязі. 

3. Подання документів не за місцем проживання. 

4. Особа не має достатній страховий стаж роботи. 

11.  Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Посвідчення «Ветеран праці» або мотивована відмова. 

 

12.  Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто за пред’явленням документів, що посвідчують особу, або 

уповноваженою особою за пред’явленням документів, що посвідчують 

особу та підтверджують повноваження. 

13.  Акти законодавства, 

що регулюють 

порядок та умови 

надання 

адміністративної 

послуги 

1. Закон України «Про пенсійне забезпечення». 

2. Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого віку в Україні».  

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.1994 № 521 «Про 

порядок видачі посвідчення і нагрудного знака «Ветеран праці». 

4. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні».  

14.  Відповідальний за 

виконання 

Управління соціального захисту населення Кременчуцької 

районної державної адміністрації м. Кременчук, 

проспект Полтавський, 42 

тел./факс (+38 0536) 72-45-86, (093)112-69-89, (063)758-74-66 

E-mail: kremenupszn_15@adm-pl.gov.ua 

код ЄДРПОУ 03195292 

 


