
ДОКУМЕНТИ ДЛЯ НАДАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВИСНОВКУ ДЛЯ 

 ПІЛЬГОВИХ КАТЕГОРІЙ ВСТУПНИКІВ 

Усі документи – обов’язково ОРИГІНАЛИ, а також дві (2) ксерокопії 

Діти-сироти, діти, позбавлені 

батьківського піклування, особи з їх 

числа 

- Свідоцтво про народження вступника 

- Витяг з обліково-статистичної картки дитини-сироти 

або Рішення про надання статусу дитини-

сироти(позбавленої батьківського піклування) 

Особи з інвалідністю I, II груп та діти 

з інвалідністю віком до 18 років, яким 

не протипоказане навчання за 

обраною спеціальністю 

 

- Копія медичного висновку про дитину-інваліда віком 

до 18 років або копію довідки медико-соціальної 

експертизи або копія індивідуальної програми 

реабілітації дитини-інваліда (інваліда) 

- Посвідчення по інвалідності 

Діти учасників бойових дій - Свідоцтво про народження 

- Посвідчення учасника бойових дій 

- Копія довідки про участь особи у здійсненні заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації в Донецькій та Луганській областях, 

забезпеченні їх здійснення, або довідка органу 

соціального захисту населення про перебування на 

обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, за 

зареєстрованим (фактичним) місцем проживання з 

посиланням на норму законодавства, відповідно до 

якої встановлено статус учасника бойових дій, або 

копія довідки про безпосередню участь особи в 

антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення і захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України. 

Особи з інвалідністю внаслідок війни 

відповідно до пунктів 10-14 статті 7 

Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту 

 

- Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни 

- Довідка про безпосередню участь в АТО 

Шахтарі, які мають стаж підземної 

роботи не менше ніж три роки, а 

також протягом трьох років після 

здобуття загальної середньої освіти 

особи, батьки яких є шахтарями та 

мають стаж підземної роботи не 

менше ніж 15 років або які загинули 

внаслідок нещасного випадку на 

виробництві чи стали особами з 

інвалідністю I або II групи 

 

- Свідоцтво про народження 

- Копія (завірена) трудової книжки батька / матері) 

- Довідка відділу кадрів 

- Свідоцтво про здобуття загальної середньої освіти 

Діти з багатодітних сімей (п’ять і 

більше дітей) 

- Посвідчення багатодітної родини 

- Посвідчення дитини з багатодітної родини 

Особи, які є внутрішньо 

переміщеними особами відповідно 

до Закону України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» 

 

- Довідка ВПО 

- Паспорт 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n97
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18


Учасники бойових дій - Посвідчення учасника бойових дій 

- Довідка про безпосередню участь в АТО 

Діти учасників бойових дій які 

загинули (пропали безвісти) або 

померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під 

час воєнних дій та конфліктів 

- Свідоцтво про народження 

- Свідоцтво про смерть 

- Рішення суду про визнання безвісно відсутнім 

- Посвідчення члена сім’ї загиблого 

- Витяг з наказу військової частини про факт загибелі 

(визнання безвісно відсутнім) військовослужбовця 

про смерть (визнання безвісно відсутнім) у зв’язку з 

виконанням обов’язків військової служби 

- Довідка з військкомату про смерть (визнання безвісно 

відсутнім) у зв’язку з виконанням обов’язків 

військової служби 

 


