
 

 

 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

17.10. 2013 року                     №591                         
 

Про затвердження переліку  

адміністративних послуг  

 

            Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

Закону України «Про адміністративні послуги»,  постанови Кабінету Міністрів 

України від 17.07.2009 р. № 737 «Про заходи щодо упорядкування 

адміністративних послуг»,  доручення голови Київської міської державної 

адміністрації О. Попова від 25.05.2012  та з метою становлення, впорядкування 

і подальшого розвитку системи надання адміністративних послуг: 

 

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  звіту  щодо  надання  адміністративних послуг (додаток 2). 

 

            2.  Керівникам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

райдержадміністрації щомісячно до 2 числа місяця, наступного за звітним, 

надавати до відділу (центру) надання адміністративних послуг звіт про надання 

адміністративних послуг відповідно до затвердженої форми для узагальнення. 

 

            3. Взяти до відома, що перелік адміністративних послуг, які надаються 

управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами 

райдержадміністрації може змінюватись у відповідності до законодавства. 

 

        4.   Визнати  таким,  що втратило чинність розпорядження  Дніпровської  

районної  в  місті  Києві державної адміністрації від 27 січня 2012 р. № 29  «Про 

надання Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією 

адміністративних послуг».  

 



        5. Забезпечити  в   установленому  порядку  оприлюднення  цього 

розпорядження на офіційному веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації. 

   

        6.  Розпорядження набирає чинності з моменту його оприлюднення.  

   

        7.   Контроль  за  виконанням розпорядження покласти на керівника 

апарату Руденка А.П.  

 

  

 

 

Голова                               С. Кравченко 



                                                                                            Додаток 1  

 до розпорядження  Дніпровської                                                                                                                                        

 районної в  місті Києві державної 

                                                                                                                                                          адміністрації 

 17.10.2013        № 591    

 

Перелік адміністративних послуг, 

що надаються  управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації   
 

№ 

п/п 

Суб’єкт 

надання 

адміністра - 

тивної 

послуги 

Назва 

адміністративної 

послуги 

Розмір 

плати за надання 

адміністративної 

послуги (у разі 

надання її 

на платній основі) 

Нормативно-правові акти, відповідно до 

яких надається послуга, визначаються 

порядок, умови і розмір плати за її 

надання визначають  надання послуги 

Споживач 

послуги 

 1 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Повідомна реєстрація 

колективних договорів 

Безоплатно Стаття 15 Кодексу законів про працю 

України, Закон України «Про 

адміністративні послуги», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», 

стаття 9 Закону України «Про колективні 

договори і угоди», постанова Кабінету 

Міністрів України від 13 лютого 2013 року 

№ 115 «Порядок повідомної реєстрації 

галузевих (міжгалузевих) і територіальних 

угод, колективних договорів».  

Юридичні 

особи 

2 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Видача посвідчення 

«Ветеран праці» 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», стаття 6 Закону 

України «Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку». 

Фізичні 

особи 

3 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

Надання статусу та 

видача довідки «Дитина 

війни» 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон України 

«Про соціальний захист дітей війни», 

Фізичні 

особи 



4 

 

населення наказ Міністерства праці та соціальної 

політики України від 05 квітня 2006 року 

№ 107 «Про Порядок посвідчення права 

особи на пільги відповідно до Закону 

України «Про соціальний захист дітей 

війни», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 20 квітня 2006 року за 

№ 458/12332.  

4 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Видача посвідчення 

«Учасник війни» 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», стаття 9 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». 

Фізичні 

особи 

5 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Видача посвідчення  

«Член сім’ї загиблого» 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», стаття 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». 

Фізичні 

особи 

6 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Видача посвідчення 

«Інвалід війни» 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», стаття 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту». 

Фізичні 

особи 
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7 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Видача посвідчення 

(дублікату або заміна) 

«Жертва нацистських 

переслідувань» 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон України 

«Про жертви нацистських переслідувань». 

Фізичні 

особи 

8 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Видача посвідчення 

особам, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон України 

«Про статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова 

Кабінету Міністрів України від 20 січня 

1997 року № 51 «Про затвердження 

Порядку видачі посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», постанова Кабінету 

Міністрів України від 02 грудня 1992 року 

№ 674 «Про порядок віднесення деяких 

категорій громадян до відповідних 

категорій осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова 

Кабінету Міністрів України від 21 серпня 

2001 року № 1105 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 

20 січня 1997 р. № 51». 

Фізичні 

особи 

9 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

Видача посвідчення 

особи, яка одержує 

державну соціальну 

допомогу 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон України 

«Про державну соціальну допомогу 

Фізичні 

особи 
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населення інвалідам з дитинства та дітям - 

інвалідам», постанова Кабінету Міністрів 

України від 02 квітня 2005 року № 261 

«Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію, та 

інвалідам і державної соціальної допомоги 

на догляд», наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України від 16 

листопада 2007 року № 612 «Про 

затвердження Порядку обліку, зберігання, 

оформлення та видачі посвідчень особам, 

які одержують державну соціальну 

допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям - 

інвалідам», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 05 грудня 2007 року за 

№ 1349/14616, наказ Міністерства 

соціальної політики України від 22 лютого 

2012 року № 96 «Про затвердження форми 

Заяви про призначення усіх видів 

соціальної допомоги, компенсацій, 

субсидій та пільг», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 20 березня 

2012 року за № 418/20731. 

10 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Видача довідок про 

отримання(неотриманн

я) соціальної допомоги 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», наказ 

Міністерства праці та соціальної політики 

України від 19 вересня 2006 року № 345 

Фізичні 

особи 
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«Про затвердження Інструкції щодо 

порядку оформлення і ведення особових 

справ отримувачів усіх видів соціальної 

допомоги», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 06 жовтня 2006 року за 

№ 1098/12972.  

11 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Видача направлень на 

виготовлення технічних 

та інших засобів 

реабілітації 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон України 

«Про основи соціальної захищеності в 

України», стаття 26 Закону України «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

05 квітня 2012 року № 321 «Про 

затвердження Порядку забезпечення 

технічними та іншими засобами 

реабілітації інвалідів, дітей - інвалідів та 

інших окремих категорій населення, 

переліку таких засобів», наказ 

Міністерства соціальної політики України 

від 04 липня 2012 року № 400 «Про 

затвердження форм документів з обліку та 

забезпечення інвалідів, дітей – інвалідів, 

та інших окремих категорій населення 

технічними та іншими засобами 

реабілітації», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 25 липня 2012 року за    

№ 1253/21565.   

Фізичні 

особи 

12 Управління 

праці та 

соціального 

Видача погодження про 

зняття з реєстрації 

підопічного 

Безоплатно Стаття 71 Цивільного кодексу України, 

Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

Фізичні 

особи 
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захисту 

населення 

державні адміністрації», наказ Державного 

комітету України у справах сім’ї та 

молоді, Міністерства охорони здоров’я, 

Міністерства освіти України, Міністерства 

праці та соціальної політики України від 

26 травня 1999 року № 34/166/131/88 «Про 

затвердження Правил опіки та 

піклування», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 17 червня 1999 року за   

№ 387/3680. 

13 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Видача дозволу опікуну 

або піклувальнику на 

укладання договорів від 

імені підопічного, які 

підлягають 

нотаріальному 

посвідченню 

Безоплатно Стаття 71 Цивільного кодексу України, 

Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», наказ Державного 

комітету України у справах сім’ї та 

молоді, Міністерства охорони здоров’я, 

Міністерства освіти України, Міністерства 

праці та соціальної політики України від 

26 травня 1999 року № 34/166/131/88 «Про 

затвердження Правил опіки та 

піклування», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 17 червня 1999 року за   

№ 387/3680. 

Фізичні 

особи 

14 Управління 

праці та 

соціального 

захисту 

населення 

Видача посвідчення 

опікуна або 

піклувальника 

Безоплатно Стаття 60 Цивільного кодексу України, 

Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», наказ Державного 

комітету України у справах сім’ї та 

молоді, Міністерства охорони здоров’я, 

Міністерства освіти України, Міністерства 

праці та соціальної політики України від 

Фізичні 

особи 
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26 травня 1999 року № 34/166/131/88 «Про 

затвердження Правил опіки та 

піклування», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 17 червня 1999 року за   

№ 387/3680. 

15 Управління 

освіти   

Видача єдиного квитка 

дітям-сиротам та дітям, 

позбавленим 

батьківського 

піклування 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 05 квітня 

1994 року № 226 «Про поліпшення 

виховання, навчання, соціального захисту 

та матеріального забезпечення дітей-сиріт 

і дітей, позбавлених батьківського 

піклування», постанова Кабінету міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», Інструкція про виготовлення і 

правила користування Єдиним квитком 

для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без 

піклування батьків, затверджена наказом 

Міністерства освіти України від 19 червня 

1996 року № 216 «Про затвердження 

Інструкції про виготовлення і правила 

користування єдиним квитком для дітей-

сиріт і дітей, які залишилися без 

піклування батьків», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 26 липня 

1996 року за № 389/1414. 

Фізичні 

особи 

16 Управління 

освіти 

Видача довідки про 

компенсаційні виплати 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 
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батькам на дітей, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

державні адміністрації», пункт 5 статті 27, 

пункти 11, 12 статті 30 Закону України 

«Про статус та соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи», постанова 

Кабінету Міністрів України від 26 липня 

1996 року № 836 «Про компенсаційні 

виплати особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи».  

17 Відділ обліку 

та розподілу 

житлової 

площі 

Видача довідки про 

перебування у списках 

громадян, бажаючих 

взяти участь у 

програмах «Доступне 

житло» 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», пункт 2 

постанови Кабінету Міністрів України від 

11 лютого 2009 року № 140 «Про 

затвердження Порядку надання державної 

підтримки для забезпечення громадян 

доступним житлом». 

Фізичні 

особи 

18 Відділ обліку 

та розподілу 

житлової 

площі 

Надання житлової 

площі, службових 

житлових приміщень та 

приєднання житлової 

площі 

Безоплатно Статті 42 - 58, 118 – 122 Житлового 

кодексу Української РСР; Закон України 

«Про адміністративні послуги», Закон 

України «Про місцеві державні 

адміністрації», Положення про порядок 

надання службових жилих приміщень і 

користування ними в Українській РСР, 

затверджене постановою Ради Міністрів 

УРСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про 

службові жилі приміщення»; пункти 70-73 

Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених постановою Ради міністрів 

Фізичні 

особи 
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Української РСР від 11 грудня 1984 року 

№ 470 «Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР». 

19 Відділ обліку 

та розподілу 

житлової 

площі 

Надання житла з фонду 

соціального 

призначення 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України «Про деякі 

питання реалізації Закону України «Про 

житловий фонд соціального призначення» 

від 23 липня 2008 року № 682. 

Фізичні 

особи 

20 Відділ обліку 

та розподілу 

житлової 

площі 

Видача ордеру на 

житлову та службову 

житлову площу 

Безоплатно Статті 58, 59 Житлового кодексу 

Української РСР; Закон України «Про 

адміністративні послуги», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», 

Положення про порядок надання 

службових жилих приміщень і 

користування ними в Українській РСР, 

затверджене постановою Ради Міністрів 

УРСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про 

службові жилі приміщення»; пункти 69-73 

Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених постановою Ради міністрів 

Української РСР від 11 грудня 1984 року 

№ 470 «Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР». 

Фізичні 

особи 
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21 Відділ обліку 

та розподілу 

житлової 

площі 

Внесення змін до 

облікових справ 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова Ради 

міністрів Української РСР від 11 грудня 

1984 року № 470 «Про затвердження 

Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР». 

Фізичні 

особи 

22 Відділ обліку 

та розподілу 

житлової 

площі 

Облік громадян, які 

потребують 

поліпшення житлових 

умов (взяття на 

квартирний облік) 

Безоплатно статті 36-41 Житлового кодексу 

Української РСР; Закон України «Про 

адміністративні послуги», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», 

постанова Ради Міністрів Української РСР 

від 11 грудня 1984 року № 470 «Про 

затвердження Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і 

надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР»; постанова виконавчого 

комітету Київської міської Ради народних 

депутатів від 30 квітня 1991 року № 234 

«Про внесення змін та доповнень до 

постанови виконкому міськради і президії 

міськради профспілок від 15.07.85 № 582 

«Про порядок застосування у м. Києві 

Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм 

житлових приміщень в Українській РСР». 

Фізичні 

особи 

23 Відділ обліку 

та розподілу 

житлової 

площі 

Зарахування на 

соціальний квартирний 

облік 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», пункт 2 статті 10 

Закону України «Про житловий фонд 

Фізичні 

особи 
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соціального призначення», постанова 

Кабінету Міністрів України від 23 липня 

2008 року № 682 «Про деякі питання 

реалізації Закону України «Про житловий 

фонд соціального призначення». 

24 Відділ обліку 

та розподілу 

житлової 

площі 

Видача довідки про 

перебування на 

квартирному обліку 

Безоплатно Статті 36-41 Житлового кодексу УРСР; 

Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», пункт 9 Правил 

обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених постановою Ради Міністрів 

Української РСР від 11 грудня 1984 року 

№ 470 «Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР». 

Фізичні 

особи 

25 Відділ обліку 

та розподілу 

житлової 

площі 

Включення/виключенн

я до/із складу 

службових житлових 

приміщень 

Безоплатно Статті 118, 119, 121 Житлового кодексу 

УРСР; Закон України «Про 

адміністративні послуги», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», 

пункти 1-4, 6 Положення про порядок 

надання службових жилих приміщень і 

користування ними в Українській РСР, 

затвердженого постановою Ради Міністрів 

УРСР від 04 лютого 1988 року № 37 «Про 

службові жилі приміщення». 

Юридичні 

і фізичні 

особи 

26 Відділ 

будівництва, 

архітектури та 

Присвоєння поштових 

адрес новозбудованим 

багатоквартирним 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», розпорядження 

Юридичні 

і фізичні 

особи 
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землекористув

ання 

житловим будинкам, 

домоволодінням,жилим 

будинкам садибного 

типу, індивідуальним 

дачним та садовим 

будинкам, гаражам, 

садовим, дачним 

кооперативам 

(товариствам) 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) від 25 червня 2011 року 

№ 1094 «Про питання присвоєння 

поштових адрес об’єктам нерухомості у 

місті Києві». 

27 Відділ сім’ї, 

молоді та 

спорту 

Присвоєння ІІ-ІІІ 

спортивних розрядів 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон України 

«Про фізичну культуру і спорт», наказ 

Міністерства України у справах сім’ї, 

молоді та спорту від 07квітня 2006 року № 

1088 «Про затвердження Положення про 

Єдину спортивну класифікацію України», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції 

України 04 травня 2006 року за                 

№ 518/12392. 

Фізичні 

особи 

28 Відділ сім’ї, 

молоді та 

спорту 

Надання другої 

категорії дитячо-

юнацьким спортивним 

школам 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон України 

«Про фізичну культуру і спорт», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

05 листопада 2008 року № 993 «Про 

затвердження Положення про дитячо-

юнацьку школу», наказ міністерства 

України у справах сім’ї, молоді та спорту 

від 30 липня 2009 року № 2693 «Про 

затвердження Положення про надання про 

Юридичні 

особи 
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надання категорій дитячо-юнацьким 

спортивним школам», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 20 серпня 

2009 року за № 789/16805.  

29 Відділ сім’ї, 

молоді та 

спорту 

Видача посвідчень 

батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», пункт 5 розділу І 

Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з 

питань соціального захисту багатодітних 

сімей», постанова Кабінету Міністрів 

України від 02 березня 2010 року № 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 червня 2010 року № 1947 «Про 

затвердження Інструкції про порядок 

видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 16 липня 

2010 року за № 531/17826. 

Фізичні 

особи 

30 Сектор 

приватизації 

житлового 

фонду 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Внесення змін до 

свідоцтва про право 

власності на житло 

Безоплатно Статті  355-358, 368-370, 372 Цивільного 

кодексу України, Закон України «Про 

адміністративні послуги», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», 

наказ Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 16 

грудня 2009 року № 396 «Про 

затвердження Положення про порядок 

передачі квартир (будинків), жилих 

Фізичні 

особи 



16 

 

 

приміщень у гуртожитках у власність 

громадян», зареєстровано в Міністерстві 

юстиції України 29 січня 2010 року за 

№ 109/17404, роз’яснення Першого 

заступника Міністра юстиції України 

Черниша В.М. щодо розподілу часток у 

спільній сумісній власності від 16 квітня 

1994 року № 8-90-203. 

31 Сектор 

приватизації 

житлового 

фонду 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Видача довідки про 

участь у приватизації 

житла державного 

житлового фонду 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон України 

«Про приватизацію державного житлового 

фонду», Закон України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків», наказ Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства 

України від 16 грудня 2009 року № 396 

«Про затвердження Положення про 

порядок передачі квартир (будинків), 

жилих приміщень у гуртожитках у 

власність громадян», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 29 січня 

2010 року за № 109/17404. 

Юридичні 

і фізичні 

особи 
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 32 Сектор 

приватизації 

житлового 

фонду 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Видача дубліката 

свідоцтва про право 

власності на житло 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон України 

«Про приватизацію державного житлового 

фонду», Закон України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків», наказ Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства 

України від 16 грудня 2009 року № 396 

«Про затвердження Положення про 

порядок передачі квартир (будинків), 

жилих приміщень у гуртожитках у 

власність громадян», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 29 січня 

2010 року за № 109/17404. 

Фізичні 

особи 

33 Сектор 

приватизації 

житлового 

фонду 

Управління 

житлово-

комунального 

господарства 

Видача свідоцтва про 

право власності на 

житло 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», Закон України 

«Про приватизацію державного житлового 

фонду», Закон України «Про забезпечення 

реалізації житлових прав мешканців 

гуртожитків», наказ Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства 

України від 16 грудня 2009 року № 396 

«Про затвердження Положення про 

порядок передачі квартир (будинків), 

жилих приміщень у гуртожитках у 

власність громадян», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 29 січня 

2010 року за № 109/17404. 

Фізичні  

особи 

34 Архівний 

відділ 

Надання архівних 

довідок та копій 

документів, які 

Безоплатно Закон України «Про Національний 

архівний фонд та архівні установи» від 

24.12.1993 № 3814-ХІІ, стаття 18.  Наказ 

Юридичні  

і фізичні 

особи 
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зберігаються в 

архівному відділі 

Державного комітету архівів України від 

16.03.2001 № 16 “Про затвердження 

Правил роботи архівних підрозділів 

органів державної влади, місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і 

організацій“ (зі змінами та доповненнями, 

внесеними наказом Державного комітету 

архівів України від 05.06.2007 № 87 та від 

19.09.2008 №188) 

35 Служба у 

справах дітей 

Видача копії 

розпорядження про 

дозвіл на укладення 

договору про 

припинення права на 

аліменти для дитини у 

зв’язку з набуттям 

права власності на 

нерухоме майно 

Безоплатно Стаття 190 Сімейного кодексу України, 

Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини». 

Фізичні 

особи 

36 Служба у 

справах дітей 

Видача  копії 

розпорядження про 

визначення імені та/або 

прізвища дитини 

Безоплатно Статті 19, 145, 146 Сімейного кодексу 

України, Закон України «Про 

адміністративні послуги», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини». 

Фізичні 

особи 

37 Служба у 

справах дітей 

Видача копії 

розпорядження про 

визначення місця 

проживання  дитини 

Безоплатно Статті 19, 160, 161, 171 Сімейного кодексу 

України, Закон України «Про 

адміністративні послуги», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

Фізичні 

особи 



19 

 

24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини». 

38 Служба у 

справах дітей 

Видача висновку про 

доцільність 

усиновлення дитини-

сироти чи дитини, 

позбавленої 

батьківського 

піклування 

Безоплатно   Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 

2008 року № 905 «Про затвердження 

Порядку провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених дітей». 

Фізичні 

особи 

39 Служба у 

справах дітей 

Влаштування дітей-

сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування,до 

прийомної сім’ї/ 

дитячого будинку 

сімейного типу 

Безоплатно   Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», наказ 

Міністерства охорони здоров’я України 

від 18 травня 1998 року № 123 «Про 

затвердження Типового положення про 

будинок дитини», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 09 червня 

1998 року за № 372/2812. 

Фізичні 

особи 

40 Служба у 

справах дітей 

Влаштування дитини до 

державного дитячого 

закладу за заявою 

батьків 

Безоплатно   Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», наказ 

Міністерства охорони здоров’я України 

від 18 травня 1998 року № 123 «Про 

затвердження Типового положення про 

будинок дитини», зареєстровано в 

Міністерстві юстиції України 09 червня 

1998 року за № 372/2812. 

Фізичні 

особи 

41 Служба у 

справах дітей 

Видача копії 

розпорядження про 

Безоплатно Статті 171, 177 Сімейного кодексу 

України, стаття 32, глави 84-90 

Фізичні 

особи 
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дозвіл на укладення 

угоди стосовно 

розподілу спадкового 

майна, одним із 

спадкоємців якого є 

дитина 

Цивільного кодексу України, Закон 

України «Про адміністративні послуги», 

Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації», стаття 17 Закону України 

«Про охорону дитинства», стаття 12 

Закону України «Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей», постанова Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 

року № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини». 

42 Служба у 

справах дітей 

Видача копії 

розпорядження про 

дозвіл на постановку, 

зняття та 

перереєстрацію у 

відділі реєстраційно-

екзаменаційної роботи 

управління державної 

автомобільної інспекції, 

укладення договору 

купівлі-продажу 

автомобіля, право 

володіння яким мають 

діти 

Безоплатно Статті 171, 177 Сімейного кодексу 

України, стаття 32 Цивільного кодексу 

України, Закон України «Про 

адміністративні послуги», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», 

стаття 17 Закону України «Про охорону 

дитинства», постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», постанова Кабінету міністрів 

України від 07 вересня 1998 року № 1388 

«Про затвердження Порядку державної 

реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку 

автомобілів, автобусів, а також самохідних 

машин, сконструйованих на шасі 

автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і 

моделей, причепів, напівпричепів, 

мотоколясок, інших прирівняних до них 

Фізичні 

особи 
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транспортних засобів та мопедів». 

43 Служба у 

справах дітей 

Видача копії 

розпорядження про 

дозвіл на оформлення 

нотаріальних заяв, 

довіреностей від імені 

дитини 

Безоплатно Статті 171, 177 Сімейного кодексу 

України, стаття 32, глави 84-90 

Цивільного кодексу України, Закон 

України «Про адміністративні послуги», 

Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації», стаття 12 Закону України 

«Про охорону дитинства», стаття 12 

Закону України «Про основи соціального 

захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей», постанова Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 

року № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини». 

Фізичні 

особи 

44 Служба у 

справах дітей 

Видача копії 

розпорядження про 

надання повної 

цивільної дієздатності 

фізичній особі, яка 

досягла шістнадцяти 

років і працює за 

трудовим договором, а 

також неповнолітній 

особі, яка записана 

матір’ю або батьком 

дитини 

Безоплатно Стаття 35 Цивільного кодексу України, 

Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини». 

Фізичні 

особи 

45 Служба у 

справах дітей 

Видача  копії 

розпорядження про 

дозвіл на укладення 

угод стосовно продажу 

Безоплатно Статті 171, 177 Сімейного кодексу 

України, стаття 32 Цивільного кодексу 

України, Закон України «Про 

адміністративні послуги», Закон України 

Фізичні 

особи 



22 

 

акцій та сертифікатів, 

право володіння якими 

мають діти 

«Про місцеві державні адміністрації», 

стаття 17 Закону України «Про охорону 

дитинства», постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини». 

46 Служба у 

справах дітей 

Видача  копії 

розпорядження про 

дозвіл на укладення 

угод стосовно житла 

(майна), право 

власності на яке або 

право користування 

яким мають діти 

Безоплатно Статті 171, 177 Сімейного кодексу 

України, стаття 32 Цивільного кодексу 

України, Закон України «Про 

адміністративні послуги», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», 

статті 17, 18 Закону України «Про охорону 

дитинства», стаття 12 Закону України 

«Про основи соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних 

дітей», постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини». 

Фізичні 

особи 

47 Служба у 

справах дітей 

Видача копії 

розпорядження про 

зміну прізвища дитини 

Безоплатно Статті 19, 148 Сімейного кодексу України, 

Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини». 

Фізичні 

особи 

48 Служба у 

справах дітей 

Видача копії   

розпорядження щодо 

Безоплатно Статті 171, 177 Сімейного кодексу 

України, Закон України «Про 

Фізичні 

особи 
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надання дозволу зняття 

грошових коштів з 

банківського рахунку, 

що належить 

малолітній дитині 

адміністративні послуги», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», 

стаття 17 Закону України «Про охорону 

дитинства», постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини». 

49 Служба у 

справах дітей 

Зарахування на облік 

громадян як 

потенційних 

опікунів/піклувальників 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування». 

Фізичні 

особи 

50 Служба у 

справах дітей 

Зарахування на облік 

кандидатів в 

усиновлювачі 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування». 

Фізичні 

особи 

51 Служба у 

справах дітей 

Видача  акту 

обстеження житлово-

побутових умов дитини 

або одного з батьків 

Безоплатно Статті 19, 158 Сімейного кодексу України, 

Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини». 

Фізичні 

особи 

52 Служба у 

справах дітей 

Видача висновку про 

доцільність 

усиновлення дитини, 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Фізичні 

особи 
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дружини (чоловіка) Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 

2008 року № 905 «Про затвердження  

Порядку провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених дітей». 

53 Служба у 

справах дітей 

Зарахування на облік 

громадян як 

потенційних 

прийомних 

батьків/батьків-

вихователів 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 26 квітня 

2002 року № 564 «Про затвердження 

Положення про дитячий будинок 

сімейного типу», постанова Кабінету 

міністрів України від 26 квітня 2002 року 

№ 565 «Про затвердження Положення про 

прийомну сім'ю», постанова Кабінету 

Міністрів України від 24 вересня 2008 

року № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування». 

Фізичні 

особи 

54 Служба у 

справах дітей 

Призначення опіки над 

майном дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини». 

Фізичні 

особи 

55 Служба у 

справах дітей 

Видача копії 

розпорядження про  

визначення способів 

участі у вихованні 

дитини того з батьків, 

хто проживає окремо 

Безоплатно Статті 19, 157, 158, 171 Сімейного кодексу 

України, Закон України «Про 

адміністративні послуги», Закон України 

«Про місцеві державні адміністрації», 

постанова Кабінету Міністрів України від 

24 вересня 2008 року № 866 «Питання 

Фізичні 

особи 
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Керівник апарату                                                                         А. Руденко 

 

від неї діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини». 

56 Служба у 

справах дітей 

Видача копії 

розпорядження про  

призначення 

управителя та 

затвердження договору 

про управління майном, 

що використовується  

у підприємницькій 

діяльності та стало 

власністю дитини 

Безоплатно Стаття 54 Цивільного кодексу України, 

Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008   року   № 866   «Питання   діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини». 

Фізичні 

особи 

57 Служба у 

справах дітей 

Призначення 

опіки/піклування над 

дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими 

батьківського 

піклування 

Безоплатно Закон України «Про адміністративні 

послуги», Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року № 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування». 

Фізичні 

особи 
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Додаток 2 

             до розпорядження Дніпровської 

                                     районної в  місті Києві державної 

                              адміністрації 

                               17.10.2013        № 591 

ЗВІТ 

про надання адміністративних послуг 

Для юридичних осіб/для фізичних осіб 

Станом на_________________    

 

№ 

з/п 

Назва адміністративної послуги Кількість заяв на отримання 

адміністративних послуг 

 у поточному  році  

Кількість наданих адміністративних 

послуг  

у поточному   році 

Кількість відмов у наданні 

адміністративних послуг 

у поточному   році 

За поточний місяць  З початку року За поточний місяць  З початку року За поточний місяць  З початку року 

Назва суб’єкта надання адміністративних послуг 

Всього:       

1        

2        

3        

4        

 

Керівник структурного підрозділу      (підпис)          П.І.Б. 

Керівник апарату                              А. Руденко  


