
Управління праці та соціального захисту населення Подільської районної 
в місті Києві державної адміністрації 
відділ «Картка киянина» 

 
Місце прийому: вул. Ярославська 31-Б, кім. № 101 
 
Телефон: (044) 425-43-49 
Начальник відділу: Кононюк Світлана Олександрівна 
 

Графік роботи відділу «Картка киянина» 

Понеділок                      8.00 – 18.00 
Вівторок                        9.00 – 18.00 
Середа                            8.00 – 19.00 
Четвер                            9.00 – 18.00 
П’ятниця                       9.00 – 16.45 
 

Обідня перерва            13.00 – 13.45 
 
Основним завданням відділу є впровадження соціального проекту  
«Картка киянина». 

          Відділ відповідно до покладених на нього завдань:  
- веде прийом громадян та встановлення статусу пільгової категорії для отримання «Картки 
киянина»; 
- готує документи для замовлення  «Картки киянина»; 
- реєструє громадян у загальноміській інформаційно-телекомунікаційній системі «Карта 
киянина»; 
- замовляє «Картки киянина» в банку «Хрещатик»; 
- здійснює обмін документацією з банком «Хрещатик»; 
- проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян Подільського району; 
- видає та активізує  «Картку киянина» у загальноміській інформаційно-телекомунікаційній 
системі «Карта киянина»; 
- проводить виправлення  помилок в системі «Картка киянина»; 
- інформує утримувачів «Картки киянина»  про її функціонування і використання. 
- готує звітну документацію; 
- створює та веде єдиний соціальний реєстр; 
- проводить вилучення «Картки киянина» з обігу. 
 
Перелік категорій громадян системи “Картка киянина” для реєстрації  окремим 
категоріям громадян відповідно до рішень Київської міської ради. 

Категорії відкриті для реєстрації в пілотному проекті системи "Картка киянина" 

Пенсіонери, які не мають права на 
пільговий проїзд в метрополітені, 
за умови досягнення віку: 
чоловіками 60 років, жінками – 55 
років 

Один з батьків багатодітної сім’ ї Непрацюючі особи, які 
здійснюють догляд за дітьми-
інвалідами та отримують державну 
соціальну допомогу  або соціальну 
пенсію  

Пенсіонери, які не мають права на 
пільговий проїзд в метрополітені 
крім тих, що  досягли віку: 
чоловіки 60 років, жінки – 55 років 

Соціальні працівники Непрацюючі працездатні особи, 
які здійснюють догляд за інвалідом 
І групи або за престарілим, який 
досяг 80-річного віку та 
отримують компенсаційну виплату 

Інваліди, які не мають права на 
пільговий проїзд в метрополітені 

Соціальні робітники Патронажні сестри міського 
Товариства Червоного Хреста 

Особи які не мають права на 
пенсію одержувачі відповідної 
соціальної допомоги 

Фахівці із соціальної роботи 



Інваліди які не мають права на 
пенсію одержувачі відповідної 
соціальної допомоги 

Державні соціальні інспектори 

Категорії відкриті для реєстрації в системі "Картка киянина" відповідно до  пункту 2 рішення Київської міської 
ради від 17.04.2013 № 104/9161 „Про запровадження в місті Києві багатофункціональної електронної пластикової 
картки „Картка киянина” 
 
Учасник бойових дій Ветеран праці 
Учасник війни Особа (ЧАЕС) - I категорія 

Інвалід війни 
Особа (ЧАЕС) - II категорія - 
ліквідатор 

Член сім'ї загиблого (померлого) 
ветерана війни 

Особа (ЧАЕС) - II категорія - 
потерпілий 

Особа, яка має особливі заслуги 
перед Батьківщиною 

Дружина (чол.) (ЧАЕС) померлого 
громадянина 

Вдова особи, яка має особливі 
заслуги перед Батьківщиною 

Діти-інваліди ЧАЕС 
 

Реабілітована особа, які стали 
інвалідами або пенсіонери 

Інваліди, які мають право  
відповідно до чинного 
законодавства на  пільговий проїзд 
у метрополітені 

Батьки загиблого 
військовослужбовця 

Дільничні лікарі-терапевти  
 

Діти війни 
Дільничні лікарі-педіатри 
 

Жертви нацистських 
переслідувань, ст. 6(1)  [колишні 
неповнолітні в'язні] 

Медсестри дорослої та дитячої 
мережі    
 

Жертви нацистських 
переслідувань, ст. 6(2) - інваліди 
[Колишні малолітні в'язні] 

Працівники СБУ 
 

Жертви нацистських 
переслідувань, ст. 6(3) [Колишні 
в'язні] 

Працівники міліції 
 

Жертви нацистських 
переслідувань, ст. 6(4) [Дружина 
(чоловік) померлих жертв 
нацистських переслідувань] 

Працівники податкової міліції  
 

Працездатні особи, які є 
одержувачами ДСД або 
компенсаційної чи пенсійної 
виплати 

Військовослужбовці державної 
охорони України   
   

Діти після 16 років, які є 
одержувачами ДСД або 
компенсаційної чи пенсійної 
виплати 

Громадяни, які зареєстровані в 
місті Києві 

  
Для оформлення та отримання «Картки киянина» громадяни, які зареєстровані в 

Подільському районі міста Києва повинні звертатися до Управління праці та соціального 
захисту населення, яке розташоване за адресою: вул. Ярославська, 31-б, (кім.101), та приймає 
громадян із зазначеного питання за графіком: 

При оформленні «Картки киянина» необхідно надати копії нижче зазначених 
документів з пред’явленням оригіналів цих документів: 

- паспорт громадянина України – 2 екз.(1,2,11) 
- ідентифікаційний номер фізичної особи – 2 екз.; 
- пенсійне посвідчення – 1 екз.; 
- посвідчення, що дає право на пільгу – 1 екз. 


