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ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
 

 

17 червня 2011 р.         № 265 

 
Про деякі питання щодо надання 
Дніпровською районною в місті Києві 

державною адміністрацією 
адміністративних послуг 
 

 Відповідно до статей 2, 6, 7, 22, 23, 24, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», пункту 2 Указу Президента України від 03.07.2009 №508/2009 “Про 
заходи із забезпечення додержання прав фізичних та юридичних осіб щодо одержання 

адміністративних (державних) послуг”, постанови Кабінету Міністрів України від 
17.07.2009 № 737 “Про заходи щодо упорядкування адміністративних послуг”, 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006 №90 – р “Про 

схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами 
виконавчої влади”, наказу Міністерства економіки України від 12.07.2007 №219 “Про 

затвердження Методичних рекомендацій з розроблення стандартів адміністративних 
послуг” та з метою становлення, впорядкування та подальшого розвитку системи 

надання адміністративних послуг структурними підрозділами Дніпровської районної в 
місті Києві державної адміністрації: 

1. Затвердити: 
1.1. Перелік адміністративних послуг, що надаються управліннями, відділами 

та іншими структурними підрозділами Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації (далі – райдержадміністрація) (додаток 1); 

1.2. Форму стандарту надання адміністративної послуги (додаток 2); 
1.3. Форму регламенту надання адміністративної послуги (додаток 3). 
1.4. Форму інформаційної картки надання адміністративної послуги (додаток 

4); 
1.5. Форму звіту щодо надання адміністративних послуг (додаток 5); 

2. Визначити організаційний відділ апарату райдержадміністрації як такий, 
що здійснює координацію надання адміністративних послуг управліннями, відділами 

та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації. 
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3. Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 
райдержадміністрації в термін до 11.07.2011: 

3.1. Розробити та надати на затвердження стандарти надання адміністративних 
послуг (по кожній послузі окремо), зазначених в п.1.1. цього розпорядження, 
відповідно до затвердженої форми та подати їх до організаційного відділу апарату 

райдержадміністрації для узагальнення; 
3.2. В термін до 01.08.2011 розробити та затвердити регламенти, інформаційні 

картки надання адміністративних послуг (по кожній послузі окремо) з урахуванням 
установлених стандартів та форм; 

3.3. Щоквартально до 3 числа місяця, наступного за звітним, надавати до 
організаційного відділу райдержадміністрації звіт про надання адміністративних 

послуг відповідно до затвердженої форми. 
4. Організаційному відділу апарату райдержадміністрації: 

4.1. В термін до 15.07.2011 підготувати проект розпорядження 
райдержадміністрації щодо затвердження стандартів надання адміністративних послуг 

управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації; 
4.2. Щоквартально до 10 числа місяця узагальнювати звіт щодо надання 

адміністративних послуг управліннями, відділами та іншими структурними 
підрозділами райдержадміністрації та подавати голові райдержадміністрації на 
затвердження. 

5. Взяти до відома, що перелік адміністративних послуг, які надаються 
управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами 

райдержадміністрацією може змінюватись у відповідності до законодавства. 
6. Відділу інформаційних технологій апарату райдержадміністрації спільно з 

керівникам інших зацікавлених структурних підрозділів райдержадміністрації 
забезпечити наповнення та постійне оновлення сторінки “Адміністративні послуги” на 

офіційному веб – сайті райдержадміністрації. 
7. Це розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови, заступників голови та керівника апарату райдержадміністрації 

згідно з розподілом обов’язків. 
 
 

Голова        О.Шевчук 
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        Додаток №2 

до розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

від “____” _________ 2011 року № ____ 
 

 

ПОГОДЖЕНО 
____________________________ 

____________________________ 
(посада заступника голови  

райдержадміністрації) 
_____________________________ 

(підпис)                            (ПІБ) 
 

         “____” ________________ 2011 

 

СТАНДАРТ 

надання адміністративної послуги 
 
 

(назва адміністративної послуги)  
___________________________________________________________________________________ 

(найменування структурного підрозділу райдержадміністрації,  
що надає адміністративну послугу) 

послуги) 
 

1. Перелік категорій одержувачів адміністративної 

послуги  

 

2. Перелік документів, необхідних для надання 
адміністративної послуги*  

 

3. Склад і послідовність дій одержувача та 

адміністративного органу, опис  
етапів надання послуги  

 

3.1. Послідовність дій одержувача адміністративної 
послуги: 

 

3.2. Послідовність дій адміністративного органу: Згідно з технологічною картою 

процесу адміністративної послуги, що 
додається до цього стандарту 

4. Вимоги до строку надання адміністративної 

послуги, а також до строків здійснення дій, 
прийняття рішень у процесі надання 

адміністративної послуги  

 

5. Вичерпний перелік підстав для відмови в наданні 
адміністративної послуги  

 

6. Опис результату, який повинен отримати  
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одержувач 

7. Інформація про платність або безоплатність 

надання адміністративної послуги та розмір плати за 
її надання, якщо плата передбачена  

 

8. Вимоги до посадових осіб, які безпосередньо 

забезпечують надання  
адміністративної послуги, включаючи вимоги до їх 
кваліфікації 

 

9. Вимоги до місця надання адміністративної 

послуги з урахуванням його  
транспортної і пішохідної доступності 

 

10. Режим роботи адміністративного органу, 

порядок прийому одержувачів, у тому числі 
можливість одержання бланків запитів про надання 

адміністративної послуги та їх реєстрація тощо  

 

11. Черговість надання адміністративної послуги 
(здійснення дій та прийняття рішень) за умови 
перевищення попиту на адміністративну послугу 

над можливістю її надання без очікування, у тому 
числі терміни й умови очікування надання 

адміністративної послуги  

 

12. Вимоги до інформаційного забезпечення 
одержувача під час звернення за  
одержанням та під час надання адміністративної 

послуги  

 

13. Особливості надання адміністративної послуги 
особам похилого віку та інвалідам тощо  

 

14. Порядок подання, реєстрації та розгляду скарг на 

недотримання Стандарту 

 

15. Порядок виправлення можливих недоліків 
наданої адміністративної послуги і відшкодування 

одержувачеві збитків  

 

16. Інше. 
Перелік нормативно-правових актів  

 

 

 
Керівник структурного підрозділу  _____________________________ 

 Підпис                                  П.І.Б.  

 

 

 
Керівник аппарату       А. Павленко 
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        Додаток 3 

до розпорядження Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

від “____” ________ 2011 року № _______  
 
 

 

ПОГОДЖЕНО 

____________________________ 

____________________________ 

(посада заступника голови 

райдержадміністрації)  

____________________________ 

(підпис)                            (ПІБ) 

  МП 

          “____” ________________ 

2011  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

______________________________ 

______________________________ 

(посада керівника структурного 

підрозділу райдержадміністрації)  

______________________________ 

(підпис)                             (ПІБ) 

 

              “____” ________________ 2011 

 

РЕГЛАМЕНТ 

надання адміністративної послуги 
 
 

(назва адміністративної послуги) 
___________________________________________________________________________________ 

(найменування структурного підрозділу райдержадміністрації,  
що надає адміністративні послуги) 

 

1. Місцезнаходження структурного підрозділу 

райдержадміністрації 

 

2. Інформація щодо графіку роботи 
структурного підрозділу 

райдержадміністрації 
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3. Нормативно-правові акти, якими 

регламентується надання адміністративної 
послуги  

 

3.1. Закони України (назва , частина, стаття)   

3.2. Акти Кабінету Міністрів України  

(назва , дата та номер, пункт) 

 

3.3. Акти центральних органів виконавчої влади 
(назва , дата та номер, пункт) 

 

3.4. Акти місцевих органів виконавчої влади / 

органів місцевого самоврядування  (назва, 
дата та номер, пункт) 

 

4. Вичерпний перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної послуги  

1. 
2. 

3. 

5. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги  

 

 У разі платності :  

5.1. Нормативно-правові акти, на підставі яких 

стягується плата 
(назва та реквізити нормативно-правового 

акту) 

 

5.2. Розмір плати  

5.3. Розрахунковий рахунок для внесення плати  

6. Строк, протягом якого надається 
адміністративна послуга  

 

7. Вичерпний перелік підстав для відмови у 

наданні документа адміністративної 
послуги  

 

8. Строк дії документа адміністративної 
послуги  

 

9. Примітки   

 
 

Керівник апарату       А. Павленко 

 
 

Додаток 4 

до розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації  

від “____” ________ 2011 року № _______  

 
 
 

ПОГОДЖЕНО 

____________________________ 

____________________________ 

(посада заступника голови 

райдержадміністрації)  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

______________________________ 

______________________________ 

(посада керівника структурного 

підрозділу райдержадміністрації)  
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_____________________________ 

(підпис)                            (ПІБ) 

  МП 

         “____” ________________ 

2011  

______________________________ 

(підпис)                             (ПІБ) 

 

           “____” ________________ 2011 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА 

надання адміністративної послуги 
 

 

(назва адміністративної послуги)  

___________________________________________________________________________________ 
(найменування структурного підрозділу райдержадміністрації,  

що надає адміністративну послугу) 
 

1.  Орган, що надає послугу 

 
 

2.  Перелік необхідних  

документів 

 

3.  Оплата 

 

 

4.  Термін виконання  

 

 

5.  Відповідальний за 

виконання 

 

6.  Порядок розгляду  

 

 

7.  Результат послуги 

 

 

8.  Місце отримання 

відповіді 

 

9.  Причина відмови 

 

 

10.  Порядок оскарження 

 

 

11.  Законодавчо-нормативна 

основа 

 

 

Керівник апарату       А. Павленко 
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Додаток  1 

до розпорядження Дніпровської районної 

в    місті    Києві   державної  адміністрації 

«______»________________2011 р.№______ 

 

 

Перелік адміністративних послуг,  

що надаються відділами, управліннями  та іншими структурними підрозділами   

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  

 

Станом на 01.06.2011 року 
 

№ 

п/п 

Назва 

адміністративної послуги 

 

Результат 

надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  

надання послуги 

Плата за 

надання 

(безоплатність) 

адміністративної 
послуги 

Споживач 

послуги 

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ КАДРОВОЇ РОБОТИ ТА ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ 

1.  Надання копій розпоряджень   
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації по 
особовому складу 

Копії та  витяги з 
розпоряджень                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Закон України „Про місцеві державні адміністрації” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
17.10.1997 № 1153 “Про затвердження Примірної 
інструкції з діловодства  у міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади, Ради 
Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
органах виконавчої влади” 

Безкоштовно Юридичні та 
фізичні особи 

2.  Видача довідки    про місце роботи та  
про стаж державної служби в 
адміністрації 

Довідка Закон України „Про місцеві державні адміністрації” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
17.10.1997 № 1153 “Про затвердження Примірної 
інструкції з діловодства у  міністерствах, інших 
центральних органах виконавчої влади, Ради 
Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих 
органах виконавчої влади” 

Безкоштовно Фізичні особи 

СЕКТОР ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 

3.  Погодження : Протокол Закон України „Про місцеві державні адміністрації” Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

постанови начальника кримінально-
виконавчої установи закритого типу 
(далі - виправна колонія) щодо 
зміни умов тримання засуджених 
осіб у межах однієї виправної 
колонії, якщо постанови 
передбачають збільшення обсягу 
встановлених обмежень і більш 
суворі умови тримання; подання 
адміністрації виправної колонії 
щодо переведення засуджених осіб 
до виправної колонії з вищим 
рівнем безпеки; постанови 
начальника виправної колонії щодо 
надання дозволу на проживання за 
межами виправної колонії 
засудженим жінкам на час 
звільнення від роботи у зв'язку з 
вагітністю і пологами, а також до 
досягнення дитиною трирічного 
віку та скасування такого дозволу;  
разом з органами і установами 
виконання покарань внесення до 
суду за місцем відбування 
покарання засудженими особами 
подання щодо: умовно-
дострокового звільнення від 
відбування покарання або заміни 
невідбутої частини покарання більш 
м'яким; звільнення від відбування 
покарання вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей віком 

спостережної 
комісії  

Закон України  „Про соціальну адаптацію осіб, які 
відбували покарання у виді обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
01.04.2004 № 429 „Про затвердження Положень про 
спостережні комісії та піклувальні ради при 
спеціальних виховних установах”   
 

ВІДДІЛ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА 

4.  Надання копій розпоряджень голови 
Дніпровської районної в місті Києві 

Копія 
розпорядження 

Закон України “Про державні адміністрації”  Безкоштовно Юридичні та 
фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

державної адміністрації  
 
 
 
 

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ 
5.  Виконання запитів соціально-

правового характеру ( надання  
архівних довідок, копій, витягів на 
запити юридичних  осіб та заяв  
громадян 

Довідки, копії, 
витяги  

Закон України 
“Про місцеві державні адміністрації”  
Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”  
Закон України “Про звернення громадян” 

Закон України “Про Національний архівний фонд і 

архівні установи”  

Закон України “Про доступ до публічної інформації” 

Указ Президента України від 07.02.2008 №109 “Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації 
та гарантування конституційного права на звернення 
до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування” 
Постанова Кабінету Міністрів України від                  

25.10 2002 № 1616 “Про затвердження Типового 
положення про архівний відділ районної, районної у 

місті Києві і Севастополі державної адміністрації”  
Правила роботи архівних підрозділів органів 
державної влади, місцевого самоврядування, 
підприємств, установ і організацій, затверджених 
наказом Державного комітету архівів України від 
16.03.2001 №16 

Безкоштовно Фізичні особи, 
офіційний запит 

правоохоронних 
органів 

6.  Приймання на довгострокове 
зберігання і облік документів 
Національного архівного фонду  та 
документів  з особового складу від 
ліквідованих підприємств, установ 
та організацій, зареєстрованих у  
Дніпровському районі м. Києва 

Акт Закон України “Про місцеві державні адміністрації” 
Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”  

Закон України “Про звернення громадян”  

Закон України “Про Національний архівний фонд і 

архівні установи” 

Безкоштовно Юридичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

Закон України “Про доступ до публічної інформації”  

Указ Президента України від 07.02.2008 №109 “Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації 
та гарантування конституційного права на звернення 
до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування” 
Постанова Кабінету Міністрів України від                  

25.10 2002 № 1616 “Про затвердження Типового 
положення про архівний відділ районної, районної у 

місті Києві і Севастополі державної адміністрації”  
Правила роботи архівних підрозділів органів 
державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій, затверджених 
наказом Державного комітету архівів України від 
16.03.2001 №16 

7.  Видача документів у тимчасове 
користування за межі архівного 
відділу 

Акт Закон України “Про місцеві державні адміністрації” 
Закон України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”  

Закон України  “Про звернення громадян” 

Закон України “Про Національний архівний фонд і 

архівні установи”  

Закон України “Про доступ до публічної інформації”  

Указ Президента України від 07.02.2008 №109 “Про 
першочергові заходи щодо забезпечення реалізації 
та гарантування конституційного права на звернення 
до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.10 

2002 № 1616 “Про затвердження Типового 
положення про архівний відділ районної, районної у 

місті Києві і Севастополі державної адміністрації”   
Правила роботи архівних підрозділів органів 
державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій, затверджених 

Безкоштовно Фізичні особи та 
юридичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

наказом Державного комітету архівів України від 
16.03.2001 №16 
 
 
 

ВІДДІЛ ВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИБОРЦІВ 
8.  Внесення запису про виборця до 

Державного реєстру виборців  
Повідомлення  Закон України  “Про Державний реєстр виборців”  Безкоштовно Фізичні особи  

9.  Внесення змін до персональних 
даних Державного реєстру виборців  

Повідомлення  
 
 

Закон України  “Про Державний реєстр виборців”  Безкоштовно Фізичні особи  

10.  Виконання інформаційних запитів 
виборців щодо змісту їх 
персональних даних у реєстрі чи 
персональних даних інших осіб  

Повідомлення  Закон України  “Про Державний реєстр виборців”  Безкоштовно Фізичні особи, 
юридичні особи 

11.  Видача посвідчення, що 
підтверджує тимчасову зміну місця 
голосування виборця  

Посвідчення Постанова ЦВК від 01.04.2011року № 57 “Про 
забезпечення тимчасової зміни місця голосування 

виборця без зміни його виборчої адреси”  

Безкоштовно Фізичні особи 

ВІДДІЛ ОБЛІКУ ТА РОЗПОДІЛУ ЖИТЛОВОЇ ПЛОЩІ 

12.  Постановка на квартирний облік 
громадян 
 

Повідомлення  Житловий кодекс Української РСР 

Закон України “Про місцеві  державні адміністрації” 
Постанова  виконавчого комітету Київської міської 
Ради народних депутатів і президії Київської 

міськради профспілок від 30.04.1991р. №234 “Про 
внесення змін, доповнень до постанови виконкому 
міськради і президії міськради профспілок від 

15.07.1985р. № 582” Про порядок застосування в             

м. Києві “Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов і надання  їм житлових 

приміщень в Українській РСР” 
Правила обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР, затверджені спільною 
постановою Кабінету Міністрів УРСР та Української 

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

республіканської Ради профспілок від 11.12.1984 р. 
№470 

13.  Видача ордерів на 
службові жилі приміщення та 
ордерів серії Б 

Ордер Житловий кодекс Української РСР 

Закон України “Про місцеві  державні адміністрації” 
Постанова  виконавчого комітету Київської міської 
Ради народних депутатів і президії Київської 

міськради профспілок від 30.04.1991р. №234 “Про 
внесення змін, доповнень до постанови виконкому 
міськради і президії міськради профспілок від 

15.07.1985р. № 582” Про порядок застосування в             

м. Києві “Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов і надання  їм житлових 

приміщень в Українській РСР” 
Правила обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР, затверджені спільною 
постановою Кабінету Міністрів УРСР та Української 
республіканської Ради профспілок від 11.12.1984 р. 
№470 

Безкоштовно Фізичні особи 

 

14.  Перезатвердження облікових справ, 
які надходять з інших районів  

Повідомлення  Житловий кодекс Української РСР 

Закон України “Про місцеві  державні адміністрації” 
Постанова  виконавчого комітету Київської міської 
Ради народних депутатів і президії Київської 

міськради профспілок від 30.04.1991р. №234 “Про 
внесення змін, доповнень до постанови виконкому 
міськради і президії міськради профспілок від 

15.07.1985р. № 582” Про порядок застосування в             

м. Києві “Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов і надання  їм житлових 

приміщень в Українській РСР” 
Правила обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР, затверджені спільною 
постановою Кабінету Міністрів УРСР та Української 

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

республіканської Ради профспілок від 11.12.1984 р. 
№470 

15.  Зняття з квартирного обліку за 
наявності підстав 

Повідомлення Житловий кодекс Української РСР 

Закон України “Про місцеві  державні адміністрації” 
Постанова  виконавчого комітету Київської міської 
Ради народних депутатів і президії Київської 

міськради профспілок від 30.04.1991р. №234 “Про 
внесення змін, доповнень до постанови виконкому 
міськради і президії міськради профспілок від 

15.07.1985р. № 582” Про порядок застосування в             

м. Києві “Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов і надання  їм житлових 

приміщень в Українській РСР” 
Правила обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР, затверджені спільною 
постановою Кабінету Міністрів УРСР та Української 
республіканської Ради профспілок від 11.12.1984 р. 
№470 

Безкоштовно Фізичні особи 
 

16.  Видача довідок про перебування на 
квартирному обліку 

 
 

Довідка Житловий кодекс Української РСР 

Закон України “Про місцеві  державні адміністрації” 
Постанова  виконавчого комітету Київської міської 
Ради народних депутатів і президії Київської 

міськради профспілок від 30.04.1991р. №234 “Про 
внесення змін, доповнень до постанови виконкому 
міськради і президії міськради профспілок від 

15.07.1985р. № 582” Про порядок застосування в             

м. Києві “Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов і надання  їм житлових 

приміщень в Українській РСР” 
Правила обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР, затверджені спільною 
постановою Кабінету Міністрів УРСР та Української 

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

республіканської Ради профспілок від 11.12.1984 р. 
№470 

17.  Надання жилої площі черговикам 
квартирного обліку 

 

Повідомлення, 
ордер 

Житловий кодекс Української РСР 

Закон України “Про місцеві  державні адміністрації” 
Постанова  виконавчого комітету Київської міської 
Ради народних депутатів і президії Київської 

міськради профспілок від 30.04.1991р. №234 “Про 
внесення змін, доповнень до постанови виконкому 
міськради і президії міськради профспілок від 

15.07.1985р. № 582” Про порядок застосування в             

м. Києві “Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов і надання  їм житлових 

приміщень в Українській РСР” 
Правила обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР, затверджені спільною 
постановою Кабінету Міністрів УРСР та Української 
республіканської Ради профспілок від 11.12.1984 р. 
№470 

Безкоштовно Фізичні особи 
 

18.  Видача довідок про 
отримання жилої площі 

Довідка Житловий кодекс Української РСР 

Закон України “Про місцеві  державні адміністрації” 
Постанова  виконавчого комітету Київської міської 
Ради народних депутатів і президії Київської 

міськради профспілок від 30.04.1991р. №234 “Про 
внесення змін, доповнень до постанови виконкому 
міськради і президії міськради профспілок від 

15.07.1985р. № 582” Про порядок застосування в             

м. Києві “Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов і надання  їм житлових 

приміщень в Українській РСР” 
Правила обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР, затверджені спільною 
постановою Кабінету Міністрів УРСР та Української 

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

республіканської Ради профспілок від 11.12.1984 р. 
№470 

19.  Затвердження спільного рішення 
адміністрації підприємств та 
організацій про надання  жилої 
площі їх працівникам 
 

Повідомлення Житловий кодекс Української РСР 

Закон України “Про місцеві  державні адміністрації” 
Постанова  виконавчого комітету Київської міської 
Ради народних депутатів і президії Київської 

міськради профспілок від 30.04.1991р. №234 “Про 
внесення змін, доповнень до постанови виконкому 
міськради і президії міськради профспілок від 

15.07.1985р. № 582” Про порядок застосування в             

м. Києві “Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов і надання  їм житлових 

приміщень в Українській РСР” 
Правила обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР, затверджені спільною 
постановою Кабінету Міністрів УРСР та Української 
республіканської Ради профспілок від 11.12.1984 р. 
№470 

Безкоштовно Фізичні особи 

20.  Постановка на облік громадян для 
отримання соціального житла  
 

Повідомлення Житловий кодекс Української РСР 

Закон України “Про місцеві  державні адміністрації” 
Постанова  виконавчого комітету Київської міської 
Ради народних депутатів і президії Київської 

міськради профспілок від 30.04.1991р. №234 “Про 
внесення змін, доповнень до постанови виконкому 
міськради і президії міськради профспілок від 

15.07.1985р. № 582” Про порядок застосування в             

м. Києві “Правил обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов і надання  їм житлових 

приміщень в Українській РСР” 
Правила обліку громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській РСР, затверджені спільною 
постановою Кабінету Міністрів УРСР та Української 

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

республіканської Ради профспілок від 11.12.1984 р. 
№470 

21.  Позбавлення (поновлення) 
батьківських прав осіб, які не 
виконують належним чином 
батьківські обов’язки відносно 
малолітніх дітей 

Висновок органу 
опіки та 
піклування  

Сімейний кодекс України 
Закон України ”Про органи і служби у справах дітей 
та спеціальні установи для дітей” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. № 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

Безкоштовно Фізичні особи 

22.  Повернення дітей з державного 
закладу в сімۥю, батькам, які 
повернулися з місць позбавлення 
волі 

Рішення органу 
опіки та 
піклування  

Сімейний кодекс України 

Закон України  “Про охорону дитинства” 
Закон України ”Про органи і служби у справах дітей 
та спеціальні установи для дітей” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. № 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

Безкоштовно Громадяни, які 
поновлюють 
батьківські права 

23.  Надання дозволу на проходження 
дитиною обстеження у психіатра, 
ВІЛ-СНІД 

Висновок  органу 
опіки та 
піклування  

Сімейний кодекс України  

Закон України “Про охорону дитинства” 
Закон України ’’Про забезпечення організаційно – 
правових умов соціального захисту дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування’’ 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. № 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

Безкоштовно Фізичні особи 

24.  Постановка на квартирний облік 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування при 
досягненні 16 років (у разі 
відсутності житла) 

Клопотання  Сімейний кодекс України 
Житловий кодекс України 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. № 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

Безкоштовно Діти-сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 
піклування  

25.  Надання інформації про 
позбавлення батьківських прав 

Довідка Сімейний кодекс України  
Постанова Кабінету Міністрів України від 

Безкоштовно Фізичні особи, 
державні 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

громадян  24.09.2008 р. № 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

установи, 
правоохоронні 
органи 

26.  Призначення (припинення )опіки 
(піклування) над дітьми-сиротами та 
дітьми, позбавленим батьківського 
піклування  

Розпорядження  Сімейний кодекс України  
Закони України ’’Про охорону дитинства’’ 
Закони України ’’Про забезпечення організаційно – 
правових умов соціального захисту дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування’’ 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. N 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

Безкоштовно Діти-сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 
піклування  

27.  Видача посвідчень опікунам 
(піклувальникам) 

Посвідчення Сімейний кодекс України  
Закони України ’’Про охорону дитинства’’ 
Закони України ’’Про забезпечення організаційно – 
правових умов соціального захисту дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування’’ 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. N 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

Безкоштовно Опікуни 
(піклувальники) 

28.  Надання (втрата) статусу дітям-
сиротам та дітям, позбавленим 
батьківського піклування  

Розпорядження  Сімейний кодекс України  
Закони України ’’Про охорону дитинства’’ 
Закони України ’’Про забезпечення організаційно – 
правових умов соціального захисту дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування’’ 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. N 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

Безкоштовно Діти-сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 
піклування  

29.  Звернення до суду про призначення 
опікуна (піклувальника) 

Подання Сімейний кодекс України  
Закони України ’’Про охорону дитинства’’ 
Закони України ’’Про забезпечення організаційно – 
правових умов соціального захисту дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування’’ 

Безкоштовно Діти-сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 
піклування  
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. N 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

30.  Створення прийомних 
(патронатних) сімей та будинків 
сімейного типу 

Розпорядження, 
договір 

Сімейний кодекс України  
Постанова Кабінету Міністрів від 26.04.02 № 564 

“Про затвердження положення про дитячий будинок 
сімейного типу;  
Постанова Кабінету Міністрів України від 

26.04.02№ 565” “Про затвердження Положення про 

прийомну сімۥю” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. № 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

Безкоштовно Діти-сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 
піклування  

31.  Реєстрація дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування та  дітей, які опинилися 
в складних життєвих обставинах за 
місцем проживання батьків 

Позов до суду Сімейний кодекс України  
Закони України ’’Про охорону дитинства’’ 
Закони України ’’Про забезпечення організаційно – 
правових умов соціального захисту дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування’’ 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. N 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

Безкоштовно Діти-сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 
піклування, діти з 
кризових сімей, 
які перебувають 
на обліку в службі 
у справах дітей 

32.  Закріплення права дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьківського 
піклування на житло 

Розпорядження, 
позов до суду 

Сімейний кодекс України  
Закони України ’’Про охорону дитинства’’ 
Закони України ’’Про забезпечення організаційно – 
правових умов соціального захисту дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування’’ 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. N 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

Безкоштовно Діти-сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 
піклування, діти з 
кризових сімей, 
які перебувають 
на обліку в службі 
у справах дітей 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

33.  Реєстрація дітей, в органах РАЦСу 
залишених в медичних закладах, 
знайдених, підкинутих  

Свідоцтво, витяг з 
державного 
реєстру 

Сімейний кодекс України  
Закони України ’’Про охорону дитинства’’ 
Закони України ’’Про забезпечення організаційно – 
правових умов соціального захисту дітей – сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування’’ 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 р. N 866 ”Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов'язаної із захистом прав 
дитини”  

Безкоштовно Діти-сироти, діти, 
позбавлені 
батьківського 
піклування, діти 
залишені без 
піклування 
батьків 

34.  Надання дозволу фізичній особі, яка 
досягла шістнадцяти років на 
працевлаштування  

Дозвіл Кодекс Законів про працю Безкоштовно Особи, які 
досягли 16 років, 
діти-сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 
піклування  

ВІДДІЛ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ 
35.  Включення відомостей про 

юридичну особу або про фізичну 
особу-підприємця до Єдиного 
державного реєстру 

Запис  Цивільний Кодекс України  
Господарський Кодекс України  

Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”  
 

Один 
неоподаткований 
мінімум доходів 
громадян-17,00 
грн.  

Юридичні та 
фізичні особи 

36.  Державна реєстрація фізичної 
особи-підприємці 

Свідоцтво  Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємці” 

 

Два 
неоподаткованих 
мінімуми 
доходів 
громадян-34 грн.  

Фізичні особи 

37.  Державна реєстрація змін до 
відомостей про фізичну особу-
підприємця  

Свідоцтво  Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

Справляється 
плата у розмірі 
10,20 грн.  

Фізичні особи 

38.  Державна реєстрація припинення 
підприємницької діяльності 
фізичної особи-підприємця  

Запис до ЄДР Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

Безкоштовно Фізичні особи 

39.  Державна реєстрація припинення 
підприємницької діяльності 
фізичної особи-підприємця у разі її 

Запис до ЄДР Закон України. “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

смерті або визнання безвісно 
відсутньою 
 

 

40.  Державна реєстрація новоутвореної 
шляхом заснування юридичної 
особи 

Свідоцтво Закон України. “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

 

Десять 
неоподаткованих 
мінімумів 
доходів 
громадян -170,00 
грн.  

Юридичні особи 

41.  Державна реєстрація змін до 
установчих документів юридичної 
особи 

Запис до ЄДР 
Виписка з ЄДР 
 
 

Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

 

Три 
неоподаткованих 
мінімуми 
доходів 
громадян-51,00 
грн.  

Юридичні особи 

42.  Державна реєстрація змін до 
відомостей про юридичну особу 

Свідоцтво  
(у разі зміни місця  
знаходження) 

Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

 

Безкоштовно Юридичні особи 

43.  Підтвердження відомостей про 
юридичну особу 

Опис  Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

 

Безкоштовно Юридичні особи 

44.  Внесення рішення засновників 
юридичної особи щодо припинення  

Запис Закон України. “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

 

Три 
неоподаткованих 
мінімуми 
доходів 
громадян -51,00 
грн.  

Юридичні особи 

45.  Внесення відомостей про створення 
або закриття відокремленого 
підрозділу юридичної особи 

Опис  Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 
 

 
 

Безкоштовно Юридичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

46.  Державна реєстрація припинення 
юридичної 
особи  

Свідоцтво 
 

Закон України. “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

Безкоштовно Юридичні особи 

47.  Державна реєстрація припинення 
юридичної особи в результаті 
злиття, поділу або перетворення  

Свідоцтво 
 

Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

Безкоштовно Юридичні особи 

48.  Державна реєстрація припинення 
юридичної 
особи за судовим рішенням  

Свідоцтво 
 

Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

Безкоштовно Юридичні особи 

49.  Внесення до ЄДР відмітки про 
втрату оригіналів установчих 
документів юридичної особи 

Запис до ЄДР Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

 

Три 
неоподаткованих 
мінімуми 
доходів 
громадян -51,00 
грн.  

Юридичні особи 

50.  Видача дублікату оригіналу 
установчих документів юридичної 
особи та змін до них  

Дублікат оригіналу 
установчих 
документів 
 
 
 

Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

 

Один 
неоподатковани
й мінімум 
доходів 
громадян-17,00 
грн.  

Юридичні особи 

51.  Внесення відмітки до Єдиного 
державного реєстру про подання 
фінансової звітності юридичної 
особи  

Запис до ЄДР Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

Безкоштовно Юридичні особи 

52.  Надання виписки з Єдиного 
державного реєстру 

 
Виписка  
 
 

Закон України. “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

 

Один 
неоподатковани
й мінімум 
доходів 
громадян-17,00 
грн.  
 

Юридичні особи 

53.  Надання довідки з Єдиного 
державного реєстру 

Довідка  
 
 

Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

Один 
неоподатковани
й мінімум 

Юридичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

 доходів 
громадян-17,00 
грн. (+ 3, 40 грн. 
за окремий 
аркуш) 
 

54.  Надання витягу з Єдиного 
державного реєстру 

Витяг  
 
 

Закон України “Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” 

 

Три 
неоподаткованих 
мінімуми 
доходів 
громадян-51,00 
грн. (+ 3, 40 грн. 
за окремий 
аркуш) 

Юридичні особи 

ВІДДІЛ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ, ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ВИДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ДОЗВІЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

55.  Видача документів дозвільного 
характеру 

Дозвіл, висновок, 
погодження, 

витяги з 
розпорядження, 

свідоцтво  

Закон України “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності”   
Постанова Кабінету Міністрів України від 
21.05.2009 р. №526 “Про заходи щодо 
упорядкування видачі документів дозвільного 
характеру у сфері господарського діяльності”  

Безкоштовно Юридичні особи 

ВІДДІЛ ТОРГІВЛІ ТА СПОЖИВЧОГО РИНКУ 

56.  Надання погодження на місце 
розташування об’єктів дрібно 
роздрібної мережі у весняно-літній 
період 2011 року  
 

Відомості щодо 
об’єкту 

дрібнороздрібної 
торговельної 

мережі  

Закон України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”  
Закон України “Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності”  
Розпорядження КМДА від 12.05.2011 №733 „Про 
заходи щодо організації торгового обслуговування 
населення м.Києва у весняно-літній період 
2011року”  
 
 

Безкоштовно Юридичні особи 
та фізичні особи - 

підприємці 

ВІДДІЛ   КОНТРОЛЮ   ЗА  БЛАГОУСТРОЄМ РАЙОНУ 

57.  Погодження ордеру на тимчасове 
порушення благоустрою 

Лист-погодження  Закон України “Про благоустрій населених пунктів” 
Правила благоустрою міста Києва, затверджені 

Безкоштовно Юридичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

рішенням Київської міської ради від 25 грудня 
2008 р. N 1051/1051   

УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
58.  Реєстрація колективних договорів 

підприємств, установ та організацій 
Запис до книги 

реєстрації 
колективних 

договорів 

Кодекс Законів про працю України; 

Закон України “Про колективні договори та угоди” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 

05.04.1994 №225 “Про порядок повідомної 
реєстрації галузевих і регіональних угод, 

колективних договорів” 
 

Безкоштовно Юридичні особи 
незалежно від 

форми власності 

59.  Видача направлень  до Центру 
правової допомоги киянам, які 
опинилися у складних життєвих 
обставинах, для надання 
безоплатної правової допомоги 

Направлення  Указ Президента  України від 09.06.2006 № 509/2006 
“Про Компенсацію формування системи безоплатної 
правової допомоги в Україні”  
Розпорядження Київського міського голови від 

08.11.06р. 398/585 “Про створення структурного 

підрозділу КП “Госпкомобслуговування” “Центр 
правової допомоги киянам, які опинилися у 

складних життєвих обставинах”  

Безкоштовно Фізичні особи 

60.  Здійснення розрахунку 
середньомісячного доходу сім’ї для 
компенсації оплати навчання у 
Відкритому міжнародному  
університеті розвитку людини  
«Україна» 

Довідка  Закон України “Про освіту” 

Розпорядження КМДА від 02.12.2010 р. “Про 
компенсацію оплати навчання у Відкритому 
Міжнародному Університеті розвитку людини 

“Україна” студентів-інвалідів, студентів-сиріт та 
студентів з особливо важкими матеріальними 

умовами життя” 

Безкоштовно Фізичні особи 

61.  Видача  талонів на проїзд пільговим 
категоріям громадян 

Талон  Закон України “Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян  похилого 

віку в Україні” 

Закон України “Про статус  ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту” 

Безкоштовно Фізичні особи 

62.  Встановлення статусу  інвалідам 
війни, учасникам війни, членам сім’ї 
померлого ветерана війни, жертвам 
нацистського переслідування  

Посвідчення Закон України  “Про статус  ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту” 

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

63.  Встановлення статусу особам, 
постраждалим внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

Посвідчення  Закон України “Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи” 

Безкоштовно Фізичні особи 

64.  Видача направлень інвалідам для 
проходження МСЕК для 
встановлення права на забезпечення 
автомобілями 
 

Направлення  Постанова Кабінету Міністрів України від 

08.09.1997р. №999 “Про затвердження Порядку 

забезпечення інвалідів автомобілями” 

Безкоштовно Фізичні особи 

65.  Надання  архівних справ, довідок, 
копій, витягів на запити юридичних  
осіб та заяв  громадян 

Архівні справи, 
довідки, копії, 

витяги  

Закон України “Про національний архівний фонд та 
архівні установи” 
 

Безкоштовно Фізичні та 
юридичні особи 

66.  Видача санаторно-курортних 
путівок пенсіонерам, інвалідам, 
учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС 
та дітям, постраждалим внаслідок 
аварії 

Санаторно-
курортна путівка 

Закон України  “Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого 

віку в Україні” 

Закон України  “Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту” 

Закон України “Про статус і  соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи ” 
Закон України “Про основи соціальної захищеності 
інвалідів України”  

Безкоштовно Фізичні особи 

67.  Призначення  адресної матеріальної 
допомоги  окремим категоріям 
громадян 

Протокол засідання 
комісії  

Постанова Кабінету Міністрів України від 

28.02.2011р. №158 “Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті для надання одноразової матеріальної 
допомоги інвалідам та непрацюючим 

малозабезпеченим особам” 
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 

31.01.2007р. №99 “Про затвердження Порядку 
надання допомоги на поховання деяких категорій 
осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, 

яка зобов’язалася поховати померлого” 

Безкоштовно Фізичні особи 

68.  Призначення державної соціальної Рішення про Закон України “Про   державну   соціальну   допомогу  Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

допомоги малозабезпеченим 
сім’ям 

призначення 
допомоги 

малозабезпеченим   сім’ям” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 

року №250 “Про затвердження Порядку призначення 
і виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім'ям”  
Методика обчислення сукупного доходу сім’ї  для 
всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом 
Мінпраці України від 15.11.2001 року №486 

69.  Призначення державних допомог  
сім’ям з дітьми 

Рішення про 
призначення 

допомоги 

Закон України  «Про державну допомогу сім’ям  з 
дітьми» 
Постанова  Кабінету Міністрів України  від 
27.12.2001р. №1751  «Про  затвердження   Порядку  
призначення   і виплати  державних допомог  сім'ям  з 
дітьми»  
Постанова  Кабінету Міністрів України    від  
21.04.2005 р.   №315   «Деякі питання призначення і 
виплати допомоги сім’ям з дітьми» 
Порядок призначення  і виплати допомоги при 
народженні дитини та по догляду за дитиною до 
досягнення нею трирічного віку особам, 
застрахованим в системі загальнообов'язкового 
соціального страхування, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 11.01.2007 р. № 13 
Постанова Кабінету Міністрів України  від 
22.02.2006 р.№189 «Про порядок призначення на 
виплати тимчасової державної  допомоги дітям, 
батьки  яких  ухиляються  від   сплати аліментів,  не  
мають можливості  утримувати  дитину  або    місце  
проживання їх невідоме» 
Методика обчислення сукупного доходу сім’ї  для 
всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом 
Мінпраці України від 15.11.01р. № 486 
 

Безкоштовно Фізичні особи 

70.  Призначення  компенсацій та 
допомог  громадянам, які 

Рішення про 
призначення 

Закон України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

допомоги катастрофи» 
 Порядок використання коштів державного бюджету, 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 20.09.2005р.  № 936 

71.  Включення даних до Єдиного 
державного автоматизованого 
реєстру осіб, які мають право на 
пільги 

Повідомлення  Постанова   Кабінету Міністрів України  від 

29.01.2003    року   №117   “Про    Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, які мають право на 

пільги”   

Безкоштовно Фізичні особи 

72.  Нарахування компенсації за оплату 
електроенергії, газу та центрального 
опалення житла працівникам 
гірничих підприємств 

Протокол 
розрахунку 
компенсації  

Гірничий Закон України Безкоштовно Фізичні особи 

73.  Призначення компенсаційних 
виплат громадянам, що здійснюють 
догляд за інвалідом І групи чи 
особою старше 80-річного віку 

Рішення про 
призначення 
компенсації   

Закон України “Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 

26.07.1996 р. № 832 “Про підвищення розмірів 
державної соціальної допомоги окремим категоріям 

громадян” 

Безкоштовно Фізичні особи 

74.  Призначення державної соціальної 
допомоги інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам 

Рішення про 
призначення 

допомоги 
та видача 

посвідчення  

Закон України “Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” 
Наказ Міністерства праці та соціальної політики 

України від 30.04.2002р. №226/293/169 “Про    
затвердження    Порядку    надання державної   
соціальної   допомоги   інвалідам   з   дитинства   та   

дітям – інвалідам” 

Безкоштовно Фізичні особи 

75.  Призначення щомісячної грошової 
допомоги малозабезпеченій  особі, 
яка проживає разом з інвалідом І чи 
2 групи внаслідок психічного 
розладу, який  за лікарської комісії 
медичного закладу потребує 
постійного  стороннього догляду, на 
догляд за ним 
 

Рішення про 
призначення 

допомоги   

Закон України “Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” 
 
Постанова   Кабінету Міністрів України   від   

2.08.2000р.   №1192   “Про   надання   щомісячної 
грошової  допомоги   малозабезпеченій   особі,   яка   
проживає   разом   з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок 
психічного розладу, який за висновком лікарської   
комісії   лікарської   комісії   медичного   закладу   

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

потребує постійного стороннього догляду, на догляд 

за ним” 

76.  Призначення компенсацій 
фізичним особам, які надають 
соціальні послуги 

Рішення про 
призначення 
компенсації   

Закон України  “Про соціальні послуги” 
 Постанова Кабінету Міністрів України №558 від 

29.04.2004 р. “Про   затвердження   Порядку    
призначення    і    виплати    компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги”  
 

Безкоштовно Фізичні особи 

77.  Призначення державної соціальної 
допомоги особам, які не мають 
права на пенсію,  та  інвалідам 

Рішення про 
призначення 

допомоги 
та видача 

Посвідчення 

Закон України   “Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію  та  інвалідам” 
Порядок   призначення   і   виплати   державної 
соціальної допомоги особам, які не мають права на 
пенсію та інвалідам і державної соціальної допомоги 
на догляд, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 02.04.2005 р. № 261 

Безкоштовно Фізичні особи 

78.  Призначення субсидій для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива 

Повідомлення про 
призначення 

субсидії  

Закон України “Про місцеві державні адміністрації” 
Положення про порядок призначення та надання 
населенню субсидій для   відшкодування   витрат  на  
оплату  житлово-комунальних  послуг, затверджене 
постановою Кабінету Міністрів України від 
22.09.1997 року № 1050 

Постанова Кабінету Міністрів України “Про новий 

розмір на оплату житлово-комунальних послуг” від 
27.07.1998 року №1156  
Методика обчислення сукупного доходу сім’ї  для 
всіх видів соціальної допомоги, затверджена наказом 
Мінпраці України від 15.11.2001 року  № 486 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання 
населенню субсидій для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива” 

Безкоштовно Фізичні особи 

79.  Призначення інвалідам компенсації Виплата  Закон України    “Про   статус   ветеранів   війни,   Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

за невикористану санаторно-
курортну  путівку 

гарантії їх  соціального  захисту” 

Інструкція “Про порядок обліку, зберігання, 
розподілу та видачі путівок до  санаторно-курортних  
та  інших  лікувально-оздоровчих  установ   в органах 

соціального захисту населення України”, 
затверджена наказом Мінпраці України від 
25.12.1997р. № 42 

80.  Призначення інвалідам компенсації 
на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів  

Список на виплату 
компенсації 

Закон України “Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні” 
Постанова   Кабінету  Міністрів України   від    

17.03.1998    року   №296  “Про    затвердження 
Положення  про виплату інвалідам  компенсації на 
бензин,  ремонт і технічне обслуговування автомобілів 

та на транспортне обслуговування ” 

Безкоштовно Фізичні особи 

81.  Видача направлень для 
забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації 

Направлення  Закон України “Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні” 
Постанова Кабінету  Міністрів України     від 

29.11.2006р. №1652 “Про затвердження Порядку 
забезпечення окремих категорій населення 
технічними та іншими засобами реабілітації і 

формування відповідного державного замовлення” у 
редакції постанови Кабінету Міністрів України від 
12.11.2008р. №1015 

Безкоштовно Фізичні особи 

82.  Забезпечення  пенсіонерів згідно з 
медичним висновком технічними та 
іншими засобами реабілітації 
(видача милиць, палиць, тощо)  

Видаткова 
накладна 

Закон України “Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні” 

Інструкція “Про порядок забезпечення населення 

України технічними засобами реабілітації”,   
затверджена   наказом   Мінпраці   України   від 
8.12.2003р. №331 
 

Безкоштовно Фізичні особи 

83.  Оформлення документів для 
влаштування громадян похилого 
віку, інвалідів та дітей-інвалідів до 
будинків-інтернатів (пансіонатів) 

Лист для 
визначення місця у 
будинку-інтернаті 

 

Закон України “Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні” 
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” 

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

 Закон України “Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян похилого 
віку” 
Положення про будинки-інтернати (пансіонати) для 
громадян похилого віку, інвалідів та дітей, 
затверджене наказом Мінпраці від 29.12.2001р. 
№519 
 

84.  Вирішення питань проходження 
громадянами України, 
зареєстрованими  в Дніпровському 
районі м. Києва,  альтернативної 
(невійськової) служби 

Рішення комісії   Закон України “Про місцеві державні адміністрації” 

Закон України “Про альтернативну (невійськову) 

службу”  
Постанова Кабінету Міністрів України  від 

10.11.1999 р. №2066 “Про затвердження нормативно 
- правових актів, щодо застосування Закону України 
„Про альтернативну (невійськову) службу”   
 

Безкоштовно Фізичні особи 

85.  Надання  довідки про відсутність 
рішень суду щодо визнання  її 
недієздатною (обмежено 
дієздатною) 

Довідка Закон України “Про місцеві державні адміністрації” 
 

Безкоштовно Фізичні особи 

86.  Подання до суду про встановлення 
опіки (або зняття) над недієздатною 
особою 

Подання  
опікунської ради 

Закон України “Про місцеві державні адміністрації” 

Закон України “Про психіатричну допомогу”, 
Правила опіки та піклування, затверджені спільним 
наказом Державного комітету України у справах 
сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства освіти України, Міністерства 
праці та соціальної політики України від  26.05.99                          
№ 34/166/131/88, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17.06.99 за № 387/3680 

Безкоштовно Фізичні особи 

87.  Надання дозволу  на оформлення 
довіреності від імені недієздатної 
особи 

Витяг з 
розпорядження 

Закон України “Про місцеві державні адміністрації” 

Закон України “Про психіатричну допомогу”, 
Правила опіки та піклування, затверджені спільним 
наказом Державного комітету України у справах 
сім’ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства освіти України, Міністерства 

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

праці та соціальної політики України від  26.05.99                          
№ 34/166/131/88, зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції України 17.06.99 за № 387/3680 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
88.  Видача дублікату карток документів 

(про здобуття базової та повної 
загальної середньої освіти)  

Дублікат 
документів про 

здобуття базової та 
повної загальної 
середньої освіти 

Закон України ”Про освіту” 
Закон України ”Про загальну середню освіту”  
Постанова Кабінету Міністрів України                    
від 12.11.1997. №1260 ”Про документи про освіту та 
вчені звання”  
Постанова Кабінету Міністрів України                    
від 14 червня 2000 року №964 (зі змінами) ”Про 
затвердження Положення про загальноосвітній 
навчальний заклад” 
Наказ Міністерства освіти і науки від 10.12.2003 
№811 (зі змінами), зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 16.02.2004 №201/8800 
Наказ Міністерства освіти і науки України від 
10.12.2003 №811 ”Про затвердження Положення про 
ІВС ”Освіта”  
Постанова Кабінету Міністрів України                     

 від 26.05.2010 р. N 358 “Про  порядок використання 
у  2010  році коштів,  передбачених  у  державному  
бюджеті   для  виготовлення випускних  документів  

про освіту” 
Постанова Кабінету Міністрів України                       

від  27.01. 2010 р.№ 796 “Про затвердження переліку 
платних послуг, які можуть надаватися  
навчальними закладами, іншими установами             
та закладами системи освіти, що належать до 

державної і комунальної форми власності”  

53,64 грн.  
 

Фізичні особи 

89.  Видача довідки про компенсацію 
виплати батькам на дітей, які 
постраждали внаслідок  
Чорнобильської катастрофи 

Довідка Закон України “Про статус та соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

Безкоштовно Фізичні особи 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ТА ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

90.  Видає архівні довідки, копії 
документів 

Довідки, копії 
документу 

Закон України “Про Національний архівний фонд та 
архівні установи”  
Закон України “Про бухгалтерський облік”  
 

Безкоштовно Фізичні та 
юридичні  особи 

ВІДДІЛ У СПРАВАХ СІМ’Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
91.  Видача посвідчень батьків та дітей з 

багатодітних родин району 
Посвідчення Закон України “Про охорону дитинства” 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.03.2010 р. №209 “Деякі питання виготовлення і 
видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної 

сім’ї”  
Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді 

та спорту від 29.06.2010 №1947 “Про затвердження 
Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної сім’ї” 

Безкоштовно Фізичні особи, 
багатодітні сім’ї 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

92.  Призначення опіки та влаштування 
до державного дитячого закладу 

Подання  Сімейний кодекс України 

Закон України “Про охорону дитинства” 

Закон України “Про забезпечення організаційно-
правових у мов соціального захисту дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” 
Указ Президента України  від 11.07.2005 року 

№1086 “Про першочергові заходи щодо захисту 

прав дітей”  
Постанова Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008р. №866 “Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов’язаної із захистом прав 

дитини” 

Безкоштовно Фізичні особи 

93.  Позбавлення батьківських прав осіб, 
які не виконують належним чином 
батьківські обов’язки відносно своїх 
малолітніх дітей 
 

Висновок комісії, 
позов до суду 

Сімейний кодекс України 

Закон України “Про охорону дитинства” 

Закон України “Про забезпечення організаційно-
правових у мов соціального захисту дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” 
Указ Президента України  від 11.07.2005 року 

№1086 “Про першочергові заходи щодо захисту 

Безкоштовно Діти, які 
опинилися в 

складних 
життєвих 

обставинах та 
потребують 
соціального 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

прав дітей”  
Постанова Кабінету Міністрів  від 14.09.2008 року 

№866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування пов’язаної із захистом прав дитини”  

захисту з боку 
держави 

 
 

94.  Призначення  опіки над майном  
дітей – сиріт та  дітей  позбавлених 
батьківського піклування  
 

Висновок,  
 витяг з 

розпорядження 

Сімейний кодекс України 

Закон України “Про охорону дитинства” 

Закон України “Про забезпечення організаційно-
правових у мов соціального захисту дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” 
Указ Президента України  від 11.07.2005 року 

№1086 “Про першочергові заходи щодо захисту 

прав дітей”  
Постанова Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008р. №866 “Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов’язаної із захистом прав 

дитини” 
 

Безкоштовно Громадяни або 
особи ( за їх 

зверненням) які 
мають малолітніх 
та неповнолітніх 
дітей,  а  також 

неповнолітні діти 
 

95.  Надання дозволу на укладення 
договору про припинення права на 
аліменти для дитини у зв’язку з 
набуттям права власності на 
нерухоме майно 

Висновок,  
 витяг з 

розпорядження 

Сімейний кодекс України 

Закон України “Про охорону дитинства” 

Закон України “Про забезпечення організаційно-
правових у мов соціального захисту дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” 
Указ Президента України  від 11.07.2005 року 

№1086 “Про першочергові заходи щодо захисту 

прав дітей”  
Постанова Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008р. №866 “Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов’язаної із захистом прав 

дитини” 

Безкоштовно Фізичні особи 

96.  Призначення управителя та 
затвердження договору про 
управління майном, що 
використовується у 

Висновок,  
 витяг з 

розпорядження 

Сімейний кодекс України 

Закон України “Про охорону дитинства” 

Закон України “Про забезпечення організаційно-
правових у мов соціального захисту дітей – сиріт та 

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

підприємницькій діяльності та стало 
власністю дитини 

дітей, позбавлених батьківського піклування” 
Указ Президента України  від 11.07.2005 року 

№1086 “Про першочергові заходи щодо захисту 

прав дітей”  
 
Постанова Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008р. №866 “Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов’язаної із захистом прав 

дитини” 
 

97.  Надання дозволу на продаж, обмін  
або дарування, або придбання майна 
неповнолітнім дітям; 
 

Висновок комісії, 
витяг з 

розпорядження 

Сімейний кодекс України 

Закон України “Про охорону дитинства” 

Закон України “Про забезпечення організаційно-
правових у мов соціального захисту дітей – сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” 
Указ Президента України  від 11.07.2005 року 

№1086 “Про першочергові заходи щодо захисту 

прав дітей”  
Постанова Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008р. №866 “Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов’язаної із захистом прав 

дитини” 
 

Безкоштовно Громадяни або 
особи ( за їх 

зверненням) які 
мають малолітніх 
та неповнолітніх 

дітей 

98.  Надання дозволу на оформлення 
нотаріальних заяв, довіреностей від 
імені дитини 

Висновок комісії, 
витяг з 

розпорядження 

Цивільний кодекс України 

Закон  України  “Про охорону дитинства”  

Закон  України “Про основи соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних дітей”  
Постанова Кабінету  Міністрів України від 24.09.08 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”  

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

99.  Надання дозволу на укладення  
угод стосовно продажу акцій та 
сертифікатів, право володіння якими 
мають діти 
 

Висновок комісії, 
витяг з 

розпорядження 

Цивільний кодекс України 

Закон  України  “Про охорону дитинства”  

Закон  України “Про основи соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних дітей”  
Постанова Кабінету  Міністрів України від 24.09.08 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”  

Безкоштовно Фізичні особи 

100.   Надання дозволу  на зняття грошових 
коштів з банківського рахунку, що 
належить малолітній дитині 

Висновок комісії, 
витяг з 

розпорядження 

Сімейний кодекс України 
Цивільний кодекс України 

Закон України “Про охорону дитинства” 
Постанова Кабінету Міністрів  України від 24.09.08 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини ” 

Безкоштовно Фізичні особи 

101.    Надання дозволу  на укладення угоди 
стосовно розподілу спадкового майна, 
одним із спадкоємців якого є дитина 

Висновок комісії, 
витяг з 

розпорядження 

Сімейний кодекс України 
Цивільний кодекс України 

Закон України “Про охорону дитинства” 
Постанова Кабінету Міністрів  України від 24.09.08 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” 

Безкоштовно Фізичні особи 

102.   Призначення опіки (піклування) над 
дітьми-сиротами та дітьми без 
піклування  

Висновок комісії, 
витяг з 

розпорядження 

Сімейний кодекс України 

Закон  України “Про охорону дитинства” 

Закон України “Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” 
Постанова Кабінету Міністрів України № 866 від 

24.09.2008р. “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаних із захистом прав дитини” 

Безкоштовно Діти – сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 

піклування  

103.   Видача  єдиного квитка дітям-
сиротам, та дітям, позбавленим 
батьківського піклування  

Єдиний квиток Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.94 

№ 226 “Про поліпшення виховання, навчання, 
соцзахисту та матеріального забезпечення дітей-

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування” 
Інструкція про виготовлення і правила користування 
Єдиним квитком для дітей-сиріт та дітей, які 
залишилися без піклування батьків, затверджений 

Безкоштовно Діти – сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 

піклування  
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

наказом Мін освіти України від 19.06.96 № 216, 
зареєстрований в Мінюсті України 26.07.96 за                    
№ 389/1414 
Постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.08 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини ” 

104.   Усиновлення дітей, відносно яких є 
правові підстави 

Висновок комісії, 
витяг з 

розпорядження 

Сімейний кодекс України 

Закон України “Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 

08.10.2008р. № 905 “Про затвердження Порядку 
впровадження діяльності з усиновлення та 
здійснення нагляду за дотриманням  прав 

усиновлених дітей” 

Безкоштовно Діти – сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 

піклування  

105.   Визначення способів участі у 
вихованні дитини того з батьків, хто 
проживає окремо від неї 

Висновок комісії, 
витяг з 

розпорядження 

Сімейний кодекс України 
Цивільний кодекс України 

Закон України “Про охорону дитинства” 
Постанова Кабінету Міністрів  України від 24.09.08 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” 

Безкоштовно Розлучені 
громадяни або 

особи, які  
перебувають в 

шлюбі, але 
проживають 
окремо та не 
можуть дійти 

згоди щодо місця 
проживання 

дитини 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

106.   Визначення місця  проживання 
дитини 

Висновок комісії, 
витяг з 

розпорядження 

Сімейний кодекс України 

Закон України “Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” 
Постанова Кабінету Міністрів України  від 

24.09.2008р. №866 “Питання діяльності органів 
опіки та піклування пов’язаної із захистом прав 

дитини” 
 

Безкоштовно Розлучені 
громадяни або 

особи, які  
перебувають в 

шлюбі, але 
проживають 
окремо та не 
можуть дійти 

згоди щодо місця 
проживання 

дитини 

107.   Влаштування дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування до прийомної 
сім’ї/дитячого будинку сімейного 
типу 

Висновок комісії, 
витяг з 

розпорядження 

Сімейний кодекс України 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.02                

№ 564 “Про затвердження Положення про дитячий 

будинок сімейного типу” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.02              

№ 565 “Про затвердження Положення про прийомну 

сім'ю” 
Постанова Кабінету Міністрів від 24.09.08 № 866 

“Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини”  

Безкоштовно Діти – сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 

піклування 

108.   Влаштування дітей до державних 
закладів за заявою батьків  

Подання до 
адміністративного 
органу відповідних 

документів за  
встановленим 

переліком; 
Для адмінустанов -
розгляд та аналіз 

поданих 
документів 

Закон України “Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” 
Постанова Кабінету Міністрів від 24.09.2008р. №866 

“Питання діяльності органів опіки та піклування 

пов’язаної із захистом прав дитини” 
 

Безкоштовно Діти-сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 

піклування, які за 
станом здоров’я 

мають бути 
влаштовані до 

дитячих 
державних 
закладів та 
спеціальних 
державних 

установ 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

109.   Вилучення дітей з вулиці або з 
сімей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах 

Постанова  Закон України “Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей” 
Наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту 
від 17.08.2006 р., наказ від 21.05.2008 р. 

№45/84/209/45 “Про затвердження порядку взаємодії 
між працівниками Служби у справах дітей, 
Головного управління МВС України та закладів 
охорони здоров’я щодо протидії дитячій 
безпритульності, бездоглядності, жебрацтву та 

використання дітей у жебрацтві” 

Безкоштовно Діти, позбавлені 
батьківського 

піклування, діти, 
які бродяжать та 

потребують 
соціального 

захисту з боку 
держави 

110.   Тимчасове влаштування дітей до 
притулку для дітей 

Направлення  Закон України “Про органи і служби у справах дітей 

та спеціальні установи для дітей” 
 

Безкоштовно Діти, позбавлені 
батьківського 

піклування, діти, 
які бродяжать та 

потребують 
соціального 

захисту з боку 
держави 

111.   Оздоровлення дітей пільгових 
категорій 

Довідка, наказ про 
оздоровлення дітей 

Закон України “Про охорону здоров’я”  

Закон України “Про охорону дитинства”  

Закон України “Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” 
 

Безкоштовно Діти – сироти та 
діти, позбавлені 
батьківського 

піклування, діти з 
кризових сімей,  
які перебувають 

на обліку у 
Службі  у справах 

дітей 
112.   Обстеження житлово-побутових 

умов проживання дитини або 
одного з батьків 

Акт обстеження Сімейний кодекс України 
Постанова Кабінету Міністрів  України від 24.09.08 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”  

Безкоштовно Фізичні особи 

113.   Надання повної цивільної 
дієздатності фізичній особі, яка 
досягла шістнадцяти років і працює 
за труд. договором, а також 

Витяг з 
розпорядження 

Сімейний кодекс України 
Постанова Кабінету Міністрів  України від 24.09.08 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”  

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

неповнолітній особі, яка записана 
матір’ю або батьком дитини 

114.   Визначення імені та/або прізвища 
дитини 

Витяг з 
розпорядження 

Сімейний кодекс України 
Постанова Кабінету Міністрів  України від 24.09.08 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”  

Безкоштовно Фізичні особи 

115.   Зміна прізвища дитини Витяг з 
розпорядження 

Сімейний кодекс України 
Постанова Кабінету Міністрів  України від 24.09.08 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”  

Безкоштовно Фізичні особи 

116.   Надання висновку про доцільність 
усиновлення дитини дружини 
(чоловіка) 

Висновок Сімейний кодекс України 
Постанова Кабінету Міністрів України  від 08.10.08      

№ 905 “Про затвердження порядку провадження 
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених дітей”  

Безкоштовно Фізичні особи 

117.   Зарахування на облік громадян як 
потенційних прийомних батьків 
/батьків-вихователів 

Висновок Сімейний кодекс України 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.02  

№ 564 “Про затвердження Положення про дитячий 

будинок сімейного типу” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.02 

№ 565 “Про затвердження Положення про прийомну 

сім’ю” 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.08 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” 

Безкоштовно Фізичні особи 

118.   Зарахування на облік громадян як 
потенційних опікунів/усиновителів 

Висновок Сімейний кодекс України 
Постанова Кабінету Міністрів  України від 24.09.08 

№ 866 “Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”  

Безкоштовно Фізичні особи 

119.   Зарахування на облік  кандидатів в 
усиновлювачі 

Висновок Сімейний кодекс України  
Постанова Кабінету Міністрів України  від 08.10.08      

№ 905 “Про затвердження порядку провадження 
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених дітей”  

Безкоштовно Фізичні особи 
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№ 
п/п 

Назва 
адміністративної послуги 

 

Результат 
надання послуги 

(ліцензія, дозвіл, 

довідка тощо) 

Нормативно-правові акти, що визначають  
надання послуги 

Плата за 
надання 

(безоплатність) 

адміністративної 

послуги 

Споживач 
послуги 

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ 
120.   Підготовка та оформлення 

документів про право власності 
громадян на квартири (будинки, що 
приватизуються 

Свідоцтво на право 
власності 

на квартиру 

Закон України “Про приватизацію державного 

житлового фонду”    

30 грн. Громадяни, що 
проживають в 

квартирах 
державного 

житлового фонду  
121.   Видача дублікату свідоцтва про 

право власності на житло 
Дублікат свідоцтва 

про право 
власності на житло 

Закон України  „Про приватизацію державного 
житлового  фонду ” 
Закон України  „Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків”  
Тимчасове положення про порядок державної  
реєстрації прав власності на нерухоме майно, 
затверджене наказом Міністерства юстиції України 
від 07.02.02 № 7/5, зареєстрованого в Мінюсті 
України 18.02.2002 за              № 157/6445 
Положення про порядок передачі квартир 
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 
власність громадян,  затверджене  наказом  
Міністерства з питань житлово–комунального 
господарства України від 16.12.09 № 396, 
зареєстрованого в Мінюсті України 29.01.10 за № 
109/17404 

30 грн. Власник житла  

122.   Видача довідки про участь в 
приватизації житла державного 
житлового фонду 

Довідка Закон України  „Про приватизацію державного 
житлового фонду ” 
Закон України  „Про забезпечення реалізації 
житлових прав мешканців гуртожитків”  

Безкоштовно Фізичні особи 

 
 

 
 

Керівник апарату         А. ПАВЛЕНКО 
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Додаток 5 

до розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

від “____” ________ 2011 року № 

_______ 
 

ПОГОДЖЕНО 
____________________________ 

____________________________ 
(посада заступника голови  

райдержадміністрації) 
_____________________________ 

(підпис)                            (ПІБ) 
 

         “____” ________________ 2011 
З В І Т 

про надання адміністративних послуг,  

що надаються ______________________________________________________  

                          (найменування структурного підрозділу райдержадміністрації,  
що надавав адміністративні послуги) 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за _____________ 2011 року 

 (квартал) 

 

№ п/п Адміністративна послуга  Кількість наданих послуг 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

Керівник структурного підрозділу         _____________________________ 

        Підпис                                  П.І.Б.  

 

         

 

 
Керівник апарату     А. Павленко 


