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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА

АдмIнIстрАтивноi послуги
(назва алмiнiстративноi послуги)

служба ч справах дiтей та ciM'i
(найменування суб'екта надання адмiнiстративноi послуги)

Iнформачiя про центр надання адмlнlстративних послуг
ння (IJeHTp) надання адмiнiстративних

Оболонськоi районноi

1

2.

MicTi Кисвi

oi адмiнiстрацii .
вул. Маршала Тимошенка, 16,
Мiсцезнаходження
надання м. КиIв. 04205.
центру
адмiнiстративних послуг
20:00;
щодо Понедiлок четвер з 9:00 до
центру П'ятниця з 9:00 ло l6:45;

Iнформацiя
режиму роботи

3.

в

надання
адмiнiстративних послуг

Субота з 9:00 до 18:00.

Телефон/факс (ловiлки),
електронноi

(044) 426-44-00 - начальник управлiння,
(044) 202-60-з8,
(044) 202-60-39 - Саll-чентр
e-mail : ocnap@kmda. gov.ua

адреса
пошти
центру

та

веб-сайт
надання

адмiнiстративних послуг

Нормативнi акти, якими регламентусться надання адмiнiстративноi послуги
Закони Украiни кПро охорону дитинства), (Про
4.
Закони Украiни
внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB
Украiни з питань соцiального захисту
багатодiтних сiмей>.
Кабiнету Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
5.
02.03.20l0 Ns 209 (Деякi питання виготовлення i
MiHicTpiB Украiни
видачi посвiдчень батькiв з багатодiтноТ ciM'i та
дитини з багатодiтноi ciM'i>, Постанова

Акти

Продовження iнформачiйноi картки

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл 02,0З,2016.
J\9 207 (Про затвердження Правил реестрацll
мiсця проживання та Порядку передачi
органами ресстрацii iнформацii до Сдиного
6,

Акти центрzulьних
органiв виконавчоi
влади

державног0 демографiчного реестру).

Наказ MiHicTepcTBa Украiни у справах ciM'i,
молодi та спорту вiд 13.08.2008 року J\Ъ 3ЗЗ7
<Про €диний облiк багатодiтних сiмей в
YKpaiHi>.

7,

Акти мiсцевих

органiв
ьладиl
мiсцевого
самоврядування/

виконавчоi

органiв

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
8.

Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi
послуги

Звернення заявникiв, якi зареестрованi в
Оболонському районi MicTa Киева та с
багатодiтною сiм'ею (Сiм'я, в якiй подружжя
(чоловiк та жiнка) перебува€ у зареестрованому
шлюбi, разом проживас та вихову€ трьох i

бiльше дiтей, у тому числi кожного з подружжя,
або один батько (одна мати), який (яка)
проживас разом з трьома бiльше дiтьми та
самостiйно Тх виховус. .Що складу багатодiтноi
ciM'T включаються також дiти, якi навчаються за
денною формою навчання у загальноосвiтнiх,
професiЙно-технiчних та вищих навчшIьних
закладах до закiнчення навчапьних закладiв, iule
не довше, нiж до досягнення ними 23 poKiB).

i

9.

перелiк .Ц,ля отримання посвiдчень:
Вичерпний
документiв, необхiдних 1. Заява одного з батькiв про видачу посвiдчень.
отримання 2. Копii свiдоцтв про народження дiтей (у разi
для
адмiнiстративноi
народження ди,lини за межами Украiни - копiТ
також свiдоцтва про народження дитини з нотарiально
послуги, а
*.
вимоги до них
засвiдченим перекладом на yкpaiнcbкy мову)
3. Копiя свiдоцтва про шлюб (KpiM батькiв, якi
*.
не перебувають у шлюбi)
4. Копii cTopiHoK паспорта батькiв з даними про
прiзвище, iм'я, по батьковi, дату видачi паспорта
та мiсце реестрацii*.
5. Копii посвiдки на постiйне проживання
батькiв, якщо вони с iноземцями або особами
без громадянства, якi перебувають в YKpaiHi на
законних пiдставах+.

Продовження iнформачiй ноi картки

6. Довiдка про ре€страцiю мiсця проживання
особи (додаток Nч 13) (лля ycix членiв ciM'i) *.

7. Фотокартки (батькiв та дiтей з 6-ти рiчного
BiKy) розмiром 30 х 40 мiлiметрiв по 1шт.
8. Довiдка iз загальноосвiтнього, професiйнотехнiчного, вищого навчального закпаду (для
осiб вiд l8 до 2З poKiB, якi навчаються за
денною формою навчання). У разi навчання

дитини

за

межами Украiни

-

довiдки

з

навчiшьного закладу з перекладом на yKpaiнcbкy
мову, BipHicTb якого засвiдчена HoTapiycoM. **

9. Довiдка структурного пiдроздiлу районноi,
районноi в мм. Киевi та Севастополi

держадмiнiстрачii, виконавчого органу MicbKoi,
районноi у MicTi (у разi ii утворення) ради про
те, що батькам за мiсцем реестрачi'i посвiдчення
не видавалися (у разi, коли зареестроване мiсце
проживання батькiв рiзне).

У

разi перемiщення багатодiтноi ciM'i iз
тимчасово окупованоi територii Украiни або

району проведення антитерористичноi операцii
чи населеного пункту, розташованого на лiнii
зiткнення, до iншоi адмiнiстративнотериторiальноТ одиницi посвiдчення видаються
структурним пiдроздiлом районноi, районноi у
мм. Кисвi держадмiнiстрачii, виконавчим

органом мiськоi, районноi у MicTi (у разi ii
утворення) .ради одному з батькiв за мiсцем
ре€страцll

пlсля подання:

1, Заява одного з батькiв про видачу посвiдчень.

2. Копii свiдоцтв про народження дiтей (у разi
народження дитини за межами Украiни - копii
свiдоцтва про народження дитини з нотарiально
засвiдченим перекладом на yKpaiHcbKy мову) +.

З. Копii свiдоцтва про шлюб (KpiM батькiв, якi
*
не перебувають у шлюбi)

4. Копiй

cтopiнoк паспорта

громадянина
Украiни батькiв з даними про прiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце реестрацii*.
5. Фотокарток (батькiв i дiтей) розмiром 30 х 40

мiлiметрiв.

Продовження iнформачiйноТ картки

6. Довiдка iз загальноосвiтнього, професiйно-

технiчного, вищого навчального закладу (для
осiб вiд l8 до 2З poкiB, якi навчаються за
денною формою навчання). У разi навчання

дитини

за

межами Украiни

-

довiдки

з

навчzLпьного закладу з перекладом на ykpaiнcbky
**
мову, BipнicTb якого засвiдчена HoTapiycoM.

7. Копii довiдки про взяття на облiк внутрiшньо
перемiщеноi особи.
.Щля

l.

продовження строку

д11

посвlдчення:

Заява одного з батькiв про продовження
строку дii посвiдчень.
2. Довiдка про реестрацiю мiсця проживання
особи (додаток No 13) (для ycix членiв ciM'i).
3. Копii свiдоцтв про народження дiтей*.
4. Копii cTopiHoK паспорта батька або MaTepi з
даними про прiзвище, iм'я, по батьковi, дату

його видачi i мiсце peccTpauii*.
5. Довiдка iз загальноосвiтнього, професiйнотехнiчного, вищого навча,,lьного закладу (для
осiб вiд 18 до 23 poKiB, якi навчаються за
разi навчання
денною формою навчання).

дитини

за

У

межами Украiни

-

довiдки

з

навчшIьного закладу з перекладом на украiнську
+*
мову, BipнicTb якого засвiдчена HoTapiycoМ.
б. Фотокартка дитини розмiром 30х40 мм (по
досягненнi дитиною 14 poKiB) по 1 шт.
6. Оригiна,rи посвiдчень.

Отримання посвiдчення при досягненнr дитини
6-ти poKiB:

1.

Заява одного

з

батькiв

про

видачу

посвiдчення
2. Копii cTopiHoK паспорта батька або MaTepi з
даними про прiзвище, iм'я, по батьковi, дату
його видачi i мiсце ресстрацii*.
З. Копiя свiдоцтва про народженЕя дитини*,

4. Фотокартка дитини розмiром ЗOх40 мм
1

шт.

-

5. Довiдка про реестрацiю мiсця проживання
особи (лодаток

В

разi

лiкат

J\Гэ

l3).

втрати посвiдчення вида€ться його
ПОDЯДКY

ЯК

ДЛЯ

имання

Продовження iнформачiйноi картки

10.

Порядок
подання

посвiдчень.

та

,Ц,окументи надаються суб'ектом звернення
особисто при наявностi оригiналiв документiв,
в довiреностi якоi
для або уповноваженою особою,
мас бути чiтко зазначено, на якиЙ саме вид
адмiнiстративних послуг подаються документи.

спосiб
документiв,

необхiдних
отримання
адмiнiстративноi
послуги

11.

гlлатнiсть
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

У разi платностl:

Пr акти, на пiдставi

Нормативно-правовi
яких
стягуеться плата

l1,2.

Розмiр та

порядок
плати
внесення
(адмiнiстративного
платну
збору) за
адмiнiстративну
послугу

11.3.

Розрахунковий рахунок
для внесення плати

\2.

Строк

надання

адмiнiстративноi
послуги
13.

Перелiк пiдстав

вiдмови

для
наданнi

у

адмiнiстративноi
послуги

10 робочих днiв.

l. Подання суб'сктом

звернення неповного

пакета документiв згiдно

з

встановленим

вичерпним перелiком.

2.

Невiдповiднiсть документiв чинному

законодавству Украiни.
Посвiдчення батькiв або дитини з багатодiтноi

|4.

Результат

адмiнiстративноi
послуги

ciM'i.

l5.

Способи

Особисто, уповноваженою особою.

надання

отримання
вiдповiдi (результату)

пр"

до

адмiнiстратора пред'являсться паспорт счб'екта
звернення та довiренiс ь, якщо заявник дiс в iHTepecax iншоi особи,

зверненнi

6

Проловження iнформачiйноi' картки

*Копiя документа пода€ться з одночасним пред'явленням
адмiнiстратору

оригiналу документа.

У разi

обlрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, пред'являеться

засвiдчена"/завiрена в установленому законом порядку копiя
докумЬнта.

** В
довiдцi про навчання повинна бути зазначена наступна iнформацiя:
Повна назва навчального закладу;

l.
2.
З.
4,
5.

Назва факультету;
Прiзвище, iм'я, по батьковi студента;
Форма навчання (ленна);
Курс та семестр навчання (наприклад: с студентом 1-го курсу 2-го
семестру 2020-2021 навчального року);
6. TepMiH навчмьного семестру (наприклад: навчальний семестр
тривае з 01.09,2021 по З0.01.2022 р.);
Номер наказу про зарахування або переведення та вiд якого числа;
TepMiH навчання (наприклад: TepMiH навчання
01.09.2019
по З0.06. 2024 рр.);
Номер довiдки та дата вилачi;
10. Пiдпис декана або уповноваженоi особи;
11. Печатка.
якщо дiти навчаються за кордоном i надасться довiдка про наtsчання,
посвlдчення подовжусться при наявностi перекладу цiст довiдки украiнською
мовою та апостилю.

7.
8.

з

9.

Виконувач обов'язкiв начальника
служби у справах дiтеЙ та ciM'i

оксана КАРПЕНко

