
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”, районні в місті Києві 

державні адміністрації забезпечують видачу Карток киянина окремим 

категоріям громадян, які мають право на пільги, доплати, допомоги, 

компенсації відповідно до законодавства України, та додаткові пільги, 

доплати, допомоги, компенсації відповідно до актів Київської міської ради 

та виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), внутрішньо переміщеним особам (особам, облікованим в 

місті Києві, які переміщені з тимчасово окупованої території України або 

району проведення антитерористичної операції).  

 

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ «КАРТКИ КИЯНИНА» 

ПІЛЬГОВИМ КАТЕГОРІЯМ ГРОМАДЯН 

НЕОБХІДНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО  УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА 

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

ВУЛ.КУРНАТОВСЬКОГО, 7А  

ПРИ СОБІ НЕОБХІДНО МАТИ: 

1. ОРИГІНАЛ ТА 2 КОПІЇ ПАСПОРТА (1, 2, 11 СТОРІНКИ); 

2. ОРИГІНАЛ ТА 2 КОПІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО НОМЕРА; 

3. ОРИГІНАЛ ТА 2 КОПІЇ ПІЛЬГОВОГО ПОСВІДЧЕННЯ; 

4. ОРИГІНАЛ ТА 2 КОПІЇ ПЕНСІЙНОГО ПОСВІДЧЕННЯ (ЗА 

НАЯВНОСТІ); 

5. ОРИГІНАЛ ТА КОПІЯ ДОВІДКИ МСЕК (ДЛЯ ІНВАЛІДІВ). 

Пунктом 6 рішення передбачено, що банківські установи-учасники 

проекту «Картка киянина» здійснюють реєстрацію, облік та видачу карток 

«Картка киянина» за зверненнями громадян, які зареєстровані в місті Києві, 

здійснюють трудову діяльність в місті Києві відповідно до законодавства 

України, отримують дошкільну, загальносередню та вищу освіту у 

навчальних закладах міста Києва всіх рівнів акредитації та видачу карток 

«Картка киянина» категоріям громадян, визначеним в пункті 2 цього 

рішення, без ідентифікації пільгової категорії та активації соціального 

додатка картки. 

ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ «КАРТКИ КИЯНИНА»  НЕОБХІДНО 

ЗВЕРНУТИСЯ ДО БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВ УЧАСНИКІВ 

ПРОЕКТУ «КАРТКА КИЯНИНА»:  

ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» 

ТЕЛЕФОНИ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ : 490-52-31 або 0-800-305-505 

АТ «ОЩАДБАНК» 

ТЕЛЕФОНИ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ: 363-01-33 або 0-800-210-800 

 



Для активації соціального додатку картки «Картка киянина», 

емітованої банківською установою (ТІЛЬКИ ДЛЯ ПІЛЬГОВИХ 

КАТЕГОРІЙ ГРОМАДЯН!!!), необхідно надати до Управління наступний 

пакет документів:  

- оригінал та копію паспорта;  

- оригінал та копію ідентифікаційного номера;  

- оригінал та копію пільгового посвідчення (за наявності); 

- оригінал та копію пенсійного посвідчення; 

- картку «Картка киянина» видану видану банківською установою.  

 
 


