МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№ 1/9-342 від 21 червня 2017 року
Директорам департаментів, начальникам
управлінь освіти і науки обласних
та Київської міської державних адміністрацій
Керівникам навчальних закладів
Державне підприємство «Інфоресурс»
Державна інспекція навчальних закладів
Щодо документа, що посвідчує особу
Міністерство освіти і науки України звертає увагу, що пунктом 6 розділу VI Умов прийому на
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 квітня 2017 року № 599,
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 13 травня 2017 року за № 610/30478, та пунктом 6
розділу VI Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236,
зареєстрованих B Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1515/29645,
встановлено, що до заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає, зокрема, копію
документа, що посвідчує особу.
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус» (далі Закон) документами, що посвідчують особу та підтверджують
громадянство України є:
а) паспорт громадянина України;
б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
в) дипломатичний паспорт України;
г) службовий паспорт України;
ґ) посвідчення особи моряка;
д) посвідчення члена екіпажу;
е) посвідчення особи на повернення в Україну;
є) тимчасове посвідчення громадянина України;
та документами, що посвідчують особу та підтверджують ії спеціальний статус є:
а) посвідчення водія;
б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
в) посвідка на постійне проживання;
г) посвідка на тимчасове проживання;
ґ) картка мігранта;
д) посвідчення біженця;
е) проїзний документ біженця;
є) посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
ж) проїзний документ особи, якій надано додатковий захист.
Відповідно до статті 21 Закону паспорт громадянина України є документом, що посвідчує
особу та підтверджує громадянство України.
Кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний отримати
паспорт громадянина України. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки,
що містить безконтактний електронний носій. Зазначаємо, що з 01 жовтня 2016 року набрали
чинності зміни до статті 21 Закону в частині встановлення зобов’язання отримання паспорту
громадянина України після досягнення чотирнадцятирічного віку.
Додатково зазначаємо, що відповідно до пункту 1 розділу V Закону документи, що посвідчують
особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, видані до дня
набрання чинності цим Законом, є чинними до закінчення строку їх дії та не підлягають
обов’язковій заміні.
Враховуючи завантаженість підрозділів Державної міграційної служби України та численні
звернення громадян та навчальних закладів, що здійснюють набір у 2017 році на основі базової
загальної середньої освіти для здобуття освітню-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,

Міністерство освіти і науки України дозволяє прийом на навчання для здобуття освітнюкваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році на основі свідоцтва про народження
вступника в разі відсутності в нього документа, що посвідчує особу відповідно до Закону.
Зосереджуємо увагу керівників загальноосвітніх навчальних закладів на необхідності повідомити
учням та їхнім батькам про обов’язковість виконання Закону України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу
чи її спеціальний статус» в частині» отримання паспорта громадянина України при досягненні
чотирнадцятирічного віку.
Міністр

Лілія Гриневич

Із Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»

Стаття 21. Паспорт громадянина України
1. Паспорт громадянина України є документом, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України.
{Частина перша статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1474-VIII від
14.07.2016}
2. Кожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зобов’язаний
отримати паспорт громадянина України.
Оформлення, видача, обмін паспорта громадянина України, його пересилання,
вилучення, повернення державі та знищення здійснюються в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
{Частина друга статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}
3. Паспорт громадянина України оформляється особам, які не досягли
вісімнадцятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли вісімнадцятирічного віку, на кожні 10 років.
{Частина третя статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}
4. Паспорт громадянина України виготовляється у формі картки, що містить
безконтактний електронний носій.
5. Оформлення паспорта громадянина України здійснюється розпорядником Реєстру.
Прийняття заяв-анкет для внесення інформації до Реєстру, видача паспорта громадянина
України здійснюються розпорядником Реєстру або уповноваженими суб’єктами,
передбаченими пунктом 4 частини першої статті 2 цього Закону.
{Частина п'ята статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}
6. Паспорт громадянина України видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня
оформлення заяви-анкети на його отримання або не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня
оформлення заяви-анкети на його термінове отримання. Паспорт громадянина України
вперше видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети на
його отримання.
{Частина шоста статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}
7. До паспорта громадянина України вноситься така інформація:
1) назва держави;
2) назва документа;
3) ім'я особи;
4) стать;
5) громадянство;
6) дата народження;
7) унікальний номер запису в Реєстрі;
8) номер документа;
9) дата закінчення строку дії документа;
10) дата видачі документа;
11) уповноважений суб'єкт, що видав документ (код);
12) місце народження;
13) відцифрований образ обличчя особи;

14) відцифрований підпис особи;
15) податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків) або повідомлення про відмову від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстраційного номера
облікової картки платника податків проставляється слово "відмова".
{Частина сьома статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}
8. Паспорт громадянина України містить написи українською та англійською мовами, а
також напис українською мовою: "Паспорт громадянина України є власністю України".
{Частина восьма статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}
9. До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України,
який досяг вісімнадцятирічного віку, вносяться засоби електронного цифрового підпису
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті громадянина України,
вноситься додаткова (змінна) інформація.
{Частина дев'ята статті 21 в редакції Закону № 1474-VIII від 14.07.2016}

