
КРИВОРВЬКА MICbKA РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

Р 1 Ш Е Н Н Я

18.09.2019 м. Кривий Pir № 425

Про затвердження Положения 
про багатофункщоналъну еле.кт- 
ронну «Картку кривортсця», По
рядку Ti Sudani, общ  та припи- 
нення dii, Положения про реестр 
Ti ут р иму в а ч is

3 метою запровадження та функцюнування в MicTi Кривому Роз! бага
тофункцюнальноУ електронноУ «Картки кривор1жця», упорядкування механь 
зм1в надання сощальних послуг громадянам, у тому числ1 п1льгових катего- 
рШ, обл1ку цих послуг та адресности п1двищення сощального захисту мало- 
захищених верств населения; керуючись Законами УкраУни «Про м1сцеве са- 
моврядування в УкраУш», «Про державш сощальш стандарта та державш со
щальш гарантп», виконкбм мюькоУ ради supiutus:

1. Затвердите:
1.1 Положения про багатофункщональну електронну «Картку криворь

жця»;
1.2 Порядок видачр o6iry та припинення ди багатофункцюнальноУ еле

ктронноУ «Картки кривор}жця»;
1.3 Положения про реестр утримувач1в багатофункцюнальноУ елект- 

ронноУ «Картки кривор!жця» (додаються).

2. Департаменту соц1альноУ пол1тики виконкому Кривор1зькоУ м!ськоУ
ради:

2.1 у сшвпращ з виконкомами районних у мют1 рад забезпечити щен- 
тифжащю, реестращю та облж окремих категор1й громадян, як1 мають право 
на пшьги вщповщно до законодавства УкраУни й на додатков1 шльги зпдно з 
р1шеннями Кривор1зькоУ м1ськоУ ради та УУ виконавчого ком1тету;

2.2 шформувати населения про пункта оформления та видач1 в MicTi 
багатофункцюнальноУ електронноУ «Картки кривор1жця»;

2.3 надавати роз’яснення мешканцям м1ста з питань функцюнування 
багатофункцюнальноУ електронноУ «Картки кривор1жця».
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3. Контроль за виконанням ршення покласти на заступника мюького 
голови вцщовцщо до розподшу обов’язюв.

Ю рт Вткул



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Ркиення виконкому M icbKO 'iради
18.09.2019 №425

Положения
про багатофункщоналъну електронну «Картку кривор1жця»

1. Загалъм положения

1.1. Положения про багатофункцюнальну електронну «Картку 
криворхжця» (надал! -  Положения) розроблене з урахуванням Конституцп 
Укра'ши, Закон1в Укра'ши «Про м!сцеве самоврядування в У крапп», «Про 
внесения зм1н до деяких законодавчих акт1в Укра'ши щодо розширення 
повноважень оргашв мюцевого самоврядування та оптим1защ1 надання 
адм1н1стративних послуг», «Про Сдиний державний демограф1чний реестр та 
документа, що пщтверджують громадянство Укра'ши, посвщчують особу чи 
и спещальний статус», «Про державш соц1альн! стандарти та державш 
соц1альн1 гаранта», «Про шформащю», «Про захист персональних даних», 
«Про адмшютративш послуги», «Про електронш дов1рч1 послуги», «Про 
електронн1 документа та електронний документооб1г», «Про плапжш 
системи та переказ кошт1в в Укра'пп», «Про внесения зм1н до деяких 
законодавчих акпв Укра'ши щодо впровадження автоматизовано'! системи 
обл1ку оплати проезду в м1ському пасажирському транспорт!».

1.2. Положения встановлюе засади запровадження та функщонування 
багатофункцюнально1 електронно'! «Картки кривор!жця» (надал! -  «Картка 
кривор!жця»).

1.3. Департамент сощально'! пол1тики виконкому Кривор!зько1 мюькоУ 
ради е замовником (розпорядником коптив) виготовлення «Картки 
кривор!жця», придбання необх1дного програмного забезпечення, техшчного 
обладнання для п функц!онування, акумулюе на cboi'x серверах дан1 про 
громадян, як\ отримали/придбали «Картку кривор1Жця», персон!ф!ковану 
!нформащю про утримувач1в карток;

1.4. У Положенш терм1ни вживаються в такому значении
1.4.1 «Картка кривор1жця» -  це персон1ф!кована багатофункщональна 

електронна картка, щ о , е матер1альним hocigm персональних даних ТУ 
володшьця й п1дтримуе додатки та функщ'1, пов’язан! з наданням i обл1ком 
заход1в соц!ально1 п!дтримки й шших !нформац!йних cepeiciB i послуг;

1.4.3 додатки «Картки кривор!жця» -  д а т  на картщ з певною 
структурою та функщями, що дозволяють Ух використання конкретною 
автоматизованою системою або системами;

1.4.4 реестр утримувач!в «Картки кривор1жця» -  база даних, що мютить 
персональну шформащю про громадян, як! подали необхщш документа для 
реестрацп, видач! та обл!ку «Картки кривор!жця» i е утримувачами таких 
карток;

1.4.5 автоматизована шформацшна система видач! «Картки кривор!ж-
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ця» -  сукупшсть програмних i техшчних 3aco6iB для збереження та обробки 
шформаци з метою забезпечення и завдань i функцш;

1.3.6 заява -  документ на паперовому Hocii та його електронний аналог, 
що мютить волевиявлення громадянина, пов’язане з отриманням «Картки 
кривор1жця», персональш д а т  й згоду на ix обробку в1дпов1дно до 
законодавства Украши;

1.3.7 знижка -  повне або часткове звшьнення певних категор1й oci6 -  
утримувач1в «Карток кривор1жця» вщ оплати за отримаш товари чи послуги 
або надання додаткових послуг (переваг) у рамках функцюнування «Картки 
кривор1жця»; ,

1.3.8 пункта оформления та видач1 «Картки кривор1жця» -  визначеш 
м1сця оформления та видач! «Картки кривор1жця», у тому числ1 учасниками 
и запровадження;

1.3.9 сощальний номер -  облжовий номер запису про особу, що 
щентифшуе и в PeecTpi;

1.3.10 утримувач «Картки кривор1жця» -  громадянин, який отримав 'й в 
установлецому порядку.

1.4. Мешканщ мюта п1льгових категор1й отримують «Картку 
кривор1жця» безкоштовно за' раху-нок мюького бюджету.

1.5. Департамент сощальноУ пол1тики виконкому Кривор1зько1 мюькоТ 
ради, управлшня пращ та сощального захисту населения виконком1в 
районних у MicTi рад зд1йснюють 1дентиф1кащю, реестрац1ю та обл1к окремих 
категор1й громадян, яю мають право на пшьги вщповщно до законодавства 
УкраУни, на додатков! пшьги, доплати, допомоги, компенсацй в1дпов1дно до 
р1шень Кривор1зько1 м!сько1 ради та и виконавчого ком1тету, спшьно з 
учасниками впровадження «Картка кривор1жця», що зд1йснюють реестращю, 
обл1к та видачу и за зверненнями громадян, надання послуг, забезпечують 
зб1р та обробку даних про oci6, яю отримують «Картку кривор1жця», в обсяз1, 
необх1дному для ведения Реестру та забезпечення функцюнування «Картки 
кривор1жця» згщно з Положениям.

1.6. 3 метою заповнення заяви для отримання «Картки кривор!жця» 
громадянам необх1дно звернутися в пункта оформления та видач1 «Картки 
кривор1жця».

2. Функщоналъне наповнення «Картки кривор1жця»

2.1. Багатофункц1ональна електронна «Картка кривор1жця» м1стить таю 
додатки:

2.1.1 щентифжацшний -  включае щентифжацшш даш картки 
(ун1кальний номер картки) для 1дентиф1кац11 утримувача «Картки 
кривор1жця» конкретною автоматизованою системою (системами) з метою 
забезпечення робота ii додатюв i функщй;

2.1.2 персонал1зований -  м1стить персональн1 дан1 утримувача «Картки 
кривор1жця» (для щентиф1кащ1 утримувача за пр1звищем, 1м’ям, по батьковц 
сощальним номером тощо);
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2.1.3 транспортний -  здшснюе облж оплати про'Узду Bcix мешканц1в 
мюта, у тому числ1 безоплатний проУзд п1льгових категорй' громадян. €  
електронним квитком, карткою для оплати про'Узду в громадському 
транспорт!, незалежно вщ форми власност!, дае можлив!сть УУ поповнювати 
для подальших поУздок;

2.1.4 медичний -  забезпечуе користування електронною реестратурою 
для запису на прийом до лкар!в, послугами лабораторш-партнер1в -  
учасниюв функцюнування «Картки кривор!жця», отримання електронних 
рецепт!в i куп!влю л ш в  з! знижкою в мережах аптек-партнер1в;

2.1.5 освггнш -  надае шформащю про придбан! дитиною в школ! 
товари, проУзд у мюькому транспорт!, час вщвщувань навчального, 
позашк!льного закладу, ycnimHicTb у школ! дитини в УУ персональному 
кабшетц

2.1.6 торпвельний -  надае доступ сощально незахищеним верствам 
населения до програми лояльност! з можлив!стю адресноУ допомоги.

2.2. «Картка кривор1жця» за бажанням утримувача забезпечить 
можливють подключения !нших додатк!в та функщй, з урахуванням 
результате уже наявних.

3. Фшансування заходгв гз функцюнування «Картки кривор'ьжця»

Фшансування заход1в i3 запровадження та функцюнування 
багатофункщональноУ електронноУ «Картки кривор1жця» зд1Йснюеться 
коштом м!ського бюджету та за рахунок шших джерел, не заборонених 
чинним законодавством УкраУни.

4. Дизайн «Картки кривор1жця»

4.1. «Картка кривор!жця» -  картка стандарту ISO 14443 -  MIFARE або 
CIPURSE OSPT, розм!ром 86 мм х 54 мм, товщиною до 0,8 мм, виготовлена з 
пол!мерних матер!ал!в, що за ф!зичними характеристиками пщлягають 
персонал!зац!У i грав1юванню вщповщно до державних (нац1ональних) та 
м!жнародних стандарт1в, i М1стять безконтактний електронний нос!й, cepiro та 
номер бланка.

4.2. «Картка кривор1жця» мае захист в1зуальних даних лицьовоУ i 
зворотноУ cTopiH i не допускае спотворення персональних даних, зокрема 
шляхом стирания елемент1в граф!чного дизайну або нанесения додаткових 
елемештв не передбачених зразками граф!чного дизайну.

4.3. Захист в!зуальних даних забезпечуеться протягом усього термшу 
дй’ «Картки кривор1жця».

4.4. Елементи даних, розмщен! у в!зуальних зонах лицьовоУ та 
зворотноУ сторш «Картки кривор!жця», мають повну вщпов!дн!сть з даними 
електронноУ персонал!защУ безконтактного та контактного модул1в «Картки 
кривор1жця».

4.5. На лицьовш сторон! «Картки кривор!жця» розм!щенн! так!
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елементи:
4.5.1 напис «Картка кривор1жця»;
4.5.2 1м'я та пр1звище утримувача;
4.5.3 фотограф1я утримувача картки;
4.5.4 номер картки та вщповщний штрих-код;
4.5.5 логотип мюта Кривого Рогу.
4.6. На зворотнш сторон! «Картки кривор1жця» розм1щен1 таю 

рекв1зити:
4.6.1 контактна шформащя служби юпентсько!' шдтримки;
4.6.2 шформащя про повернення та вилучення картки.
4.7 1нша шформащя на «Картщ кривор1жця» може розмщуватися за 

погодженням з департаментом сощально'1 пол1тики виконкому Кривор1зько1 
м1сько1 ради.

4.8. Зразки «Картки кривор1жця» наведено в додатку до Положения.

В.о. керуючоХ справами виконкому -
заступник мкького голови Валентина Берлт



Додаток
до Положения про 
багатофункцюнальну електронну 
«Картку кривор1жця»
(пункт 4.8.)

Зразки «Картки кривор1жця»

I. Особам, яш мають право на пшьги, внутрШньо перем'нценим особам, 
особам, ят зареестроваш в Micmi Кривому Po3i та особам, яш здшснюютъ 
трудову д(яльшсть у  Micmi eidnoeidno до законодавства Украгни

II. Особам, яш отримують повну загальну середню, професшну 
(професшно-техшчну) i вишу oceimy в закладах oceimu Micma ecix pieuie 
акредитацп
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ЗА ТВ Е РД Ж Е Н О

РНиення еиконкому MicbKoiради
18.09.2019 №425

Порядок
еидач/, обку та припинення дп 

багатофункщональноХ електронноХ «Картки криворХжця»

Порядок видачц o6iry та припинення д!У «Картки кривор1жця» (надал! -  
Порядок) визначае мехашзм видачц o6iry та припинення дП' «Картки 
кривор1жця» у MicTi. Особи, яю отримали «Картку кривор1жця», на пщстав! 
Порядку користуються правом проезду в мюькому транспорт! загального 
користування за окремо визначеним тарифом, а особи пшьгових категорш, 
зазначеш в додатку дц Порядку, мають право безоплатного проезду в 
м!ському транспорт! загального користування.

1. Выдача «Картки криворХжця»

1.1. «Картка кривор!жця» видаеться:
1.1.1 особам, яю мають право на пшьги вщповщно до законодавства 

УкраУни (у тому числ! внутр!шньо перемоденим особам) та на додатков! 
пшьги зг!дно з р!шеннями Кривор!зько1 мюько'! ради та и виконавчого 
комшету (додаток);

1.1.2 BHyTpiniHbo перем1щеним особам, облшованим у MicTi Кривому 
Po3i (перем1щен! з тимчасово окупованоГ територИ' Укра'ши або i3 зони 
проведения антитерористично!' onepau,ii' на сход! Укра’ши та операщ!' 
об’еднаних сил у Донецькш i Луганськ!й областях);

1.1.3 особам, яю зареестрован! в MicTi Кривому Po3i;
1.1.4 особам, яю зд!йснюють трудову д!яльн1сть у MicTi в!дповщно до 

законодавства Укра'ши;
1.1.5 особам, яю отримують повну загальну середню, профеЫйну 

(профес!йно-техн!чну) i вищу осв1ту в закладах осв!ти мюта Bcix piBHiB 
акредитац!!'.

1.2. Для отримання «Картки кривор!жця»:
1.2.1 громадяни, зазначеш в пщпункт! 1.1.1 Порядку, подають 

вщповщну анкету-заяву в управлшня npani та соц!ального захисту населения 
виконкому районно'! в MicTi ради за мюцем peecTpanii. Зазначеним 
громадянам «Картка кривор1жця» видаеться на безоплатнш основ! коштом 
м!ського бюджету;

1.2.2 дНи та громадяни, зазначен! в пщпункт! 1.1.5 Порядку, подають 
вщповщну анкету-заяву' за мюцем навчання до вщповщальних oci6, 
визначених кер!вництвом навчального закладу. Зазначеним громадянам 
«Картка кривор!жця» видаеться на безоплатн!й основ! коштом мюького 
бюджету;
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1.2.3 громадяни, зазначеш в пщпунктах 1.1.2 - 1.1.4 подають вщповщну 
анкету-заяву до юридично'! особи -  учасника запровадження «Картки 
кривор1жця», що е замовником и виготовлення. Цим громадянам «Картка 
кривор!жця» видаеться на платнШ основь

1.3. Зразок анкети-заяви розробляеться департаментом сощальноУ 
пол1тики виконкому Кривор1зько1 MicbKoi' ради та 1ншими учасниками 
запровадження «Картки кривор1жця».

1.4. До анкети-заяви додаються таю документа:
1.4.1 згода на обробку персональних даних;
1.4.2 ко тя  паспорта громадянина УкраТни (з пред’явленням оригша-

ду);
1.4.3 кошя довщки про присвоения реестрацШного номера облковоУ 

картки платника податк!в (не подаеться ф1зичними особами, як1 через 
релШШш переконання вщмовляються вщ прийняття реестрацШного номера 
облшово!' картки платника податюв i мають вщм1тку в паспорт!) з 
пред’явленням орипналу;

1.4.4 документ, що дае право на пшьги вщповщно до законодавства 
УкраУни й на додатков1 пшьги зпдно з р!шеннями Кривор!зько1 мюькоУ ради 
та и виконавчого комггету;

1.4.5 документа, що шдтверджують право на отримання багатофунк- 
щонально'1 «Картки кривор1жця» (довщка з мюця робота тощо);

1.4.6 довщка про взяття на облш для oci6, зазначених у пункт! 1.1.2 
Порядку.

1.5. Для оформления «Картки кривор!жця» особам, як! отримують 
повну загальну середню, професшну (профес!йно-техн!чну) i вищу осв1ту в 
закладах осв1ти, перел!к документе затверджуеться в!дпов!дним учасником 
запровадження «Картки кривор!жця».

1.6. Громадяни, яю з об’ективних причин не можуть самост!йно прийти 
до мюця оформления та видач1 «Картки кривор1жця», подають зазначен! в 
пункт! 1.4. Порядку документа через уповноваженого представника. Цей 
пред ставник пред’являе паспорт громадянина Укра'ши, паспорт громадянина 
УкраТни особи, яка бажае оформити «Картку кривор!жця», та документ, що 
пщтверджуе його повноваження як представника.

1.7. Пщставою для вщмови у видач! «Картки кривор!жця» е надання 
неповного пакета докумештв, визначених пунктами 1.4., 1.5. Порядку.

1.8. У раз1 змши персональних даних утримувача «Картки 
кривор!жця», йому необх1дно подати заяву до пункту видач! та оформления 
«Картки кривор!жця» для внесения вщповщних змш. Якщо зм1ни, що 
вносяться, не вщображеш на лицьов!й сторон! картки, виготовлення ново!’ 
«Картки кривор!жця» не е обов’язковим.

1.9. «Картка кривор1жця» видаеться терм1ном на 5 роюв. У випадку 
втрати «Картки кривор!жця» або пошкодження, що призвело до виведення 11' 
з робочого стану, повторне и виготовлення оплачуеться безпосередньо 
утримувачем. Особам пшьгових категорш повторне виготовлення картки 
зд1йснюеться безкоштовно коштом мюького бюджету.
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1.10. Особа втрачае право користування отриманою згщно з Порядком 
«Карткою кривор!жця», якщо зм1нила оф1ц1йне чи фактичне мюце 
проживания та/або офщшне м1сце робота в MicTi Кривому Роз1 на тш е м!сто, 
область чи державу.

1.11. «Картка кривор1жця» е персон1ф1кованою та м1стить: фото 
утримувача; пр1звище, 1м’я, по батьков1 (якщо пр1звище або по батьков1 е 
складовими iMeHi, то в «Картщ кривор1жця» на п1дстав1 письмово!' заяви 
зазначаються лише складов! iMeHi), шин необхщш рекв1зити.

1.12. 36ip даних для видач1 та видача «Карток кривор1жця» 
здшснюються:

1.12.1 управлшнями npaui та социального захисту населения 
виконком1в районних у MicTi рад за мюцем реестращ!' oci6, зазначених у 
пщпункН 1.1.1 Порядку;

1.12.2 юридичною особою -  учасником запровадження «Картки криво- 
р1жця» особам, зазначеним у шдпунктах 1.1.2 - 1.1.4;

1.12.3 навчальними закладами -  особам, зазначеним у тдпункп 1.1.5 .
1.13. Правила користування «Карткою кривор1жця» оприлюднюються в 

м1сцях п видач1 та засобах масово!’ шформацп.

2. Об1г «Картки кривор1жця»

2.1. Надання утримувачу «Картки кривор1жця» послуг, п1льг, cepBiciB, 
знижок здшснюеться згщно з наявними додатками i3 застосуванням 
термшального обладнання.

2.2. «Картка кривор!жця» збершаеться и утримувачем i не може бути 
передана для користування шшим особам.

2.3. У раз!, якщо користувач е особою з швалщшстю, обмежено 
д1ездатною, нед1ездатною особою i не може скористатися правом на 
отримання пшьг, послуг та шших сощальних гарантш з використанням 
«Картки кривор1жця», у його iHTepecax i вщ його iMeHi можуть д!яти законш 
представники, що не дае Гм права на пшьговий проУзд у мюькому 
пасажирському транспорт.

2.4. Умови користування «Карткою кривор!жця» у мюькому 
пасажирському транспорт^ аптечних i торпвельних мережах тощо 
визначаються вщповщними учасниками впровадження «Картки кривор1жця».

3. Припинення dii «Картки кривор1жця»

3.1. «Картки кривор1жця» припиняеться в таких випадках:
3.1.1 втрати картки и утримувачем;
3.1.2 мехашчного пошкодження картки;
3.1.3 закшчення TepMiHy дп картки;
3.1.4 змши персональних даних утримувача картки, що вщображеш на 

картщ;
3.1.5 смерН утримувача картки;
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3.1.6 за бажанням утримувача картки.
3.2. У випадку втрати «Картки кривор1жця», здшснюеться п 

блокування за телефоном, указаним на картщ, або безпосередньо в nyHKTi 
оформления та видач1 «Картки кривор!жця».

3.3. У pa3i блокування «Картки кривор1жця», вона не пщлягае 
розблокуванню. У такому випадку здшснюеться виготовлення ново!' картки.

3.4. У pa3i блокування «Картки кривор!жця», одночасно здшснюеться 
блокування Bcix и додатюв.

3.5. У pa3i виявлення факт1В неправом1рного використання особою 
«Картки кривор1жця», складаеться в!дповщний акт та здшснюеться 
блокування окремих и додатк!в.

3.6. Пюля зак1нчення терм1ну дп «Картки кривор1жця», и утримувач 
може звернутись i3 заявою про виготовлення новоТ картки.

3.7. У pa3i скасування пшьги, блокуються функщ1 «Картки кривор1ж- 
ця», пов’язан1 з наданням тльг, з правом розблокування ix у pa3i поновлення 
ninbra утримувачу картки.

В. о. керуючоУ справами в иконному -
заступник мгського голов и Валентина Берлт



Додаток
до Порядку видач1, o6izy та припи- 
нення ди багатофункцюнальног елек- 
mpoHHOi «Картки кривор1жця»
(nid пункт 1.1.1)

Перелш
окремих категорш громадян, яш маютъ право на 

безкоштовний пройд у  мДькому пасажирському транспортi

№
п/п Назва птъговоХ категори Примтка

1 2 3
1 Учасник бойових дш Визначено статтею 12 Закону Укра- 

!ни «Про статус ветерашв в1йни, та
ранти !х соц1ального захисту»

2 Особа з швалщшстю внаслщок вш- 
ни

Визначено статтею 13 Закону Укра- 
!ни «Про статус ветерашв вшни, га- 
рант1! !х соц1ального захисту»

3 Особа, яка постраждала внаслщок 
Чорнобильсько! катастрофи -  1 ка- 
тегорп

Визначено статтею 20 Закону Укра- 
!ни «Про статус i соц1альний захист 
громадян, яю постраждали внасл1- 
док Чорнобильсько! катастрофи»

4 Особа, яка постраждала внаслщок 
Чорнобильсько! катастрофи -  2 ка- 
Teropii

Визначено статтею 21 Закону Укра- 
!ни «Про статус i соц1альний захист 
громадян, як1 постраждали внасль 
док Чорнобильсько! катастрофи»

5 Дитина з швалщшстю внаслщок 
Чорнобильсько1 катастрофи

Визначено статтею 30 Закону Укра- 
!ни «Про статус i сощальний захист 
громадян, яю постраждали внасл1- 
док Чорнобильсько! катастрофи»

6 Ветеран вшськово!- служби Визначено статтею 6 Закону Укра!- 
ни «Про статус ветерашв вшськово! 
служби, ветерашв оргашв внутр!ш- 
Hix справ, ветерашв Нацюнально! 
полщп i деяких 1нших oci6 та !х со- 
ц1альний захист»

7 Ветеран оргашв внутр1шн1х справ
8 Ветеран НацюнальноУ пол1цП'

9 Ветеран податковоТ мш цп

10 Ветеран Державно!' пожежно! охо- 
рони

11 Ветеран Державно! кримшально- 
виконавчо! служби Укра’ши

12 Ветеран Служби цив1льного захис- 
ту

13 Ветеран Державно! служби спеща- 
льного зв’язку та захисту 1нформа- 
цп Укра'ши



2 Продовження додатка

1 2 3
14 Особа з швалщшстю через вшсь- 

кову службу
Визначено статтею 6 Закону У край
ни «Про статус ветеран!в вшськовоУ 
служби, ветерашв оргашв внутр1ш- 
Hix справ, ветерашв НацюнальноУ 
полщ1У i деяких 1нших oci6 та i'x со- 
щальний захист»

15 Батьки вшськовослужбовця, який 
загинув чи помер або пропав безвь 
сти шд час проходження вшськовоУ 
служби

Визначено статтею 14 Закону Укра
Уни «Про сощальний i правовий за
хист вшськовослужбовщв та член1в 
Ух с1мей»

16 Удова (уд1вець) вшськовослужбов
ця, и (його) д1ти

Визначено статтею 18 Закону Укра- 
Тни «Про соц1альний i правовий за- 
хист вшськовослужбовщв та члешв 
Ух С1мей»17 Дружина (чолов1к) вшськовослуж

бовця, який пропав безвюти, и (йо
го) д1ти

18 Реабшггований Визначено статтею 6 Закону У край
ни «Про реаб1л1тац1ю жертв репре- 
с1й комун!стичного тотал1тарного 
режиму 1917-1991 роюв»

19 Особа з швалщшстю I групи Визначено статтею 381 Закону Укра
Уни «Про основи сощальноУ захище- 
HocTi oci6 з швалщшстю в УкраУш»20 Особа з швалщшстю И групи

21 Дитина з швалщшстю

22 Особа, яка супроводжуе особу з 
швалщшстю I групи або дитину з 
швалщшстю

23 Особа з швалщшстю III групи Визначено пунктом 1 Постанови 
Кабшету MiHicTpiB УкраУни в1д 16 
серпня 1994 року № 555 «Про по- 
ширення чинност1 постанови Ka6i- 
нету MiHicTpiB УкраУни вщ 17 трав- 
ня 1993 р. № 354»

24 Дитина з багатодНноУ ciM’i Визначено статтею 13 Закону Укра
Уни «Про охорону дитинства»

25 Пенсюнер за вжом Визначено пунктом 1 Постанови 
Кабшету MiHicTpiB УкраУни вщ 17 
травня 1993 року № 354 «Про без- 
платний проУзд neHcioHepiB на тран
спорт загального користування»
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1 2 3
26 Ветерани пращ, якГ отримують пе

нсию за вислугою роюв i не досягли 
пенсшного вшу

Визначено ршенням виконкому 
Кривор1зькоУ мюькоУ ради вщ 
09.07.2015 № 287

27 Член ciM'i ветерана вшни загиблого 
(померлого) шд час антитерорис- 
тично1 операцп на сход1 Укра'ши 
та операцп об’еднаних сил у Доне- 
цькш i Луганськш областях

28 Член cimT вшськовослужбовця за
гиблого (померлого) шд час анти- 
терористично'У операцп на сход! 
УкраУни та операцп об’еднаних сил 
у Донецькш i Луганськш областях

29 Вшськовослужбоверь, який прохо
див службу шд час антитерорис- 
тичноУ операцп на сход1 УкраУни 
та операщУ об’еднаних сил у Доне- 
цькш i Луганськш областях, який 
не отримав посвщчення учасника 
бойових дш



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рйиення виконкому MicbKoiради
18.09.2019 №425

Положения
про реестр утримувач'т багатофункщоналъноХ 

електронноТ «Картки кривор!жця»

1. Загалът положения

1.1. Положения про реестр утримувач1в багатофункцюнальноУ 
електронноУ «Картки кривор1жця» розроблене вщповщно до вимог Закошв 
УкраУни «Про м1сцеве самоврядування в УкраУш», «Про державн1 сощальш 
стандарта та державн1 соц1альн1 гаранта», «Про шформащю», «Про захист 
персональних даних».

1.2. Реестр утримувач1в «Карток кривор1жця» (надал1 -  Реестр) -  база 
даних, що мютить персональну шформащю про громадян, як1 подали 
необхщш документа для реестращ'У, видач1 й облшу «Картки кривор1жця» та 
е IX утримувачами.

1.3. Метою створ'ення Реестру е забезпечення збору, ведения в 
електронному вигляд1, обл1ку, систематизащУ, збереження шформащУ, що 
стосуеться процеЛв реестращ'У, видач1 й обл1ку «Карток кривор1жця» 
громадянам, в1дпов1дно до р1шень Кривор1зькоТ мюько'У ради та и 
виконавчого ком1тету.

1.4. Департамент сощально'У пол1тики виконкому Кривор1зько1 мюько'У 
ради разом з управлшнями npani та сощального захисту населения 
виконком1в районних у MicTi рад забезпечують зб1р, ведения в електронному 
вигляд1, облш, систематизац1ю 1нформацп, що стосуеться процещв 
1дентиф1каци, реестрацп та обл1ку категорш громадян, яю мають право на 
п1льги, доплати, допомоги, компенсацн вщповщно до чинного законодавства 
Укра'ши, pinieHb Кривор1зько1 MicbKoi ради та и виконавчого ком1тету.

1.5. Юридична установа -  учасник запровадження «Картки кривор1ж- 
ця» забезпечуе зб1р, ведения в електронному виглядй обл1к, систематизац1ю 
шформацй', що стосуеться процес1в 1дентиф1кацй', реестрацп та облжу 
громадян, як1 зареестроваш та мешкають у Кривому Роз1, зд1йснюють 
трудову д1яльн1сть у MicTi, внутр1шньо перем1щених oci6, обл1кованих у 
Кривому Роз1 (перем1щених з тимчасово окуповажн територп Укра'ши або i3 
зони проведения антитерористичноУ операц1У на сход1 УкраУни та операцй' 
об’еднаних сил у Донецьк1й i Луганськш областях), oci6, яю отримують 
повну загальну середню, профес1йну (профес!йно-техн1чну) i вишу осв1ту в 
закладах освгги м1ста Кривого Рогу Bcix р!вн!в акредитацй'.

1.6. Обл1к виданих «Карток кривор1жця» в автоматизован1й 
1нформац1йн1й систем! видач! карт (надал1 -  AIC ВК) забезпечуе юридична 
особа -  учасник запровадження «Картки кривор1жця».
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2. Алгоритм функщонування Реестру.

2.1. Реестр утворюеться в AIC ВК на ochobi шформащ'У, отриманоУ у 
вщпов1дност1 до чинного законодавства, уведено!' департаментом сощальноУ 
пол1тики виконкому Кривор1зько'У мюько'У ради, управл1ннями прац1 та 
сощального захисту населения виконком1в районних у MicTi рад та шшими 
учасниками запровадження «Картки кривор1жця».

2.2. До Реестру включаеться шформащя, необхщна для щентифшащУ 
утримувача «Картки кривор1жця», для активац1У в1дпов1дного додатка та 
якщо громадянин мае право на пшьги, допомоги, компенсащ'У вщповщно до 
законодавства УкраУни, акт1в Кривор1зько'У мюькоУ ради i УУ виконавчого 
ком1тету, визначення права на отримання ним послуг i п!льг, а також шша 
1нформац1я стосовно утримувача, за його згодою.

2.3. Учасники запровадження «Картки кривор1жця» у межах 
повноважень:

2.3.1. Оргашзовують зб1р, систематизац1ю й збер!гання необхщно'У 
1нформац1У для внесения до Реестру та УУ уточнения, у раз1 зм1ни тако'У 
шформащ'У.

2.3.2. Уносять дан1 про громадян у електронному вигляд1 та 
вщповщають за Ух правильн1сть i цшснють для ведения обл1ку утримувач1в 
«Картки кривор1жця».

2.3.3. Надають у межах компетенщ'У роз’яснення утримувачам «Картки 
кривор1жця».

2.4. Учасники запровадження «Картки кривор1жця» з дотриманням 
вимог Закону УкраУни «Про шформацно», «Про захист персональних даних» 
мають право:

2.4.1. Отримувати в1д громадян документа, що шдтверджують Ух право 
на отримання «Картки кривор1жця», у встановленому порядку.

2.4.2. Проводити перев1рку достов1рност1 наданих докумешзв.
2.4.3. Отримувати вщомост! вщ оргашв державноУ влади, м1сцевого 

самоврядування, шдприемств, установ та орган1зац1й про змшу 
зареестрованого м1сця проживания поза межами мюта Кривого Рогу, про 
звшьнення з роботи громадян, як1 мають право на додатков1 п1льги 
вщповщно до р1шень Кривор1зькоУ м1ськоУ ради та ’ГУ виконавчого ком1тету, та 
вщ державних орган1в реестращУ акт1в цившьного стану, зокрема, про oci6, 
яю померли, на паперових та електронних нос1ях з питань, пов’язаних з 
формуванням i ведениям Реестру.

2.5. 36ip, обробка та розголошення отриманоУ шформащ'У про 
утримувач1в «Картки кривор1жця» без Ух особистоУ згоди забороняеться, кр1м 
випадк1в, передбачених законодавством УкраУни.

2.6. Захист шформащ'У Реестру в AIC ВК забезпечуеться вщповщно до 
законодавства УкраУни.

2.7. Громадянин, шформащя про якого мютиться в PeecTpi, мае права 
та обов'язки, передбачеш Конститущею УкраУни й шшими законодавчими 
актами УкраУни у сфер1 захисту шформащ'У та персональних даних.
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2.8. Учасники запровадження «Картки кривор1жця» забезпечують 
постшний мониторинг, реестращю та видачу «Карток кривор1жця».

В. о. керуючоХ справами виконкому -
заступник мкького голови Валентина Берлт


