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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
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УСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ ТА ВИДАЧА ПОСВIДЧЕНЬ БАТЬКАМ
БАГАТоДIтНоi CIM,I тА литини з БАгАтопIтноfi clivl,T

2020р.

ЗАТВЕРДЯ{ЕНО

БАГАТОДIТНОI CIM,I ТА ДИТИНИ З БАГАТОДIТНОi CIM,i
Суб'скт надання
адмiнiстративноi
послуги

Щентр надання
адмiнiстративних
послуг
(найменування,
мiсцезнаходження,
режим роботи,
телефоно адреса
електронноТ пошти та
вебсайry)

Управлiння соцiального захисту населення Щолинсько'r' ГДа

Управлiння надання адмiнiстративних послуг
м. ffо,,rина, вул. Грушевського, 18
Режим роботи:
понедiлок-середа: 09:00- 1 б:00
четвер: 09:00-20:00
п'ятниця: 08:00-15:00
субота, недiля - вихiдний день
телефон:
ел. пошта: cnap.dolyna. info@gmai l.com
www. cnap. do lyna. if. ua

Перелiк документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

l. Заява одного з батькiв про видачу посвiдчены
2. Копii свiдоцтв про народження дiтей.
3 Копiя свiдоцтва про шлюб (KpiM батькiв, якi
шлюбi).

не перебувають у

4. Копiя паспорта старого зразка (сторiнки 1,2 таз вiдмiткою про
реестрацiю мiсця проживання) або копiю паспорта у формi Ib-
картки та довiдка про Micue реестрацiТ з€UIвника.
5. Копiя посвiдки на постiйне проживання батькiв, якщо вони е
iноземцями або особами без громадянства, якi перебувають в
украiъi на законних пiдставах.
б. !овiдка про склад ciM'i.
7. Фотокартки (батькiв та дiтей) розмiром 30 х 40 мiлiметрiв;
8. Довiдка iз загальноосвiтнього, професiйно-технiчного, вищого
наВЧаJ'IЬного закладу (для осiб вiд l8 до 2З poKiB, якi навчаються за
денною формою навчання);
9. !овiдка про реестрацiю мiсця проживання або перебування
особи пiд час навчання (для осiб вiд l8 до 2з pokiB, якi навчаються
за денною формою навчання).
l0. Довiдка про те, що батькам за мiсцем реестраuii посвiдчення не
видаваJIися (у разi, коли заресстроване мiсце проживання батькiв
рiзне).
1l. У разi народжецня або навчання дитини за межами Украiни -

районноi



Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
аrмiнiстративноТ

Строк надання
адмiнiстративноi

Результат надання
адмiнiстративноi

Акти законодавсI-ва,
що реryлюють
порядок та умови
надання
адмiнiстративноТ
послуги

копiя свiдоцтва про народження дитини та довiдки з навчаJIьног
BipHicTb якого засвiдчензакладу з перекладом на ykpaiHcbky мову,

12. У разi перемiщення багатодiтноi ciM'i iз тимчасово окупованоi
територii УкраТни або раЙону проведення антитерористичноi
операuiт чи населеного пункту, розташованого на лiнii зiткнення. -
копll довlдки про взят-гя на облiк 1шньо
у паперовiй формi документи подаються зtulвником особисто або
його прелставником (законним представником) або надсилаються
поштою.

Безоплатно,

l0 календарних днiв.

видаються з шести poKiB
1. Закони Украiни "Про охорону дитинar"а'ъй 26ю4200l
J\b 2402-III; "Про внесення змiн до деяких законодавчих aKTiB
УкраТни з питань соцiа-гlьного захисту багатодiтних сiмей'' вiд
l9,05.2009 Jфl343-vI
2. Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 02.0З,20l0 N9 209
"!еякi питання виготовлення i видачi посвiдчень батькiв
багатодiтноТ ciM'T та дитини з багатодiтноi ciM'i"'; постанова
Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд 2З. |2.20|5 N9 l099 ''Rеякi питання
виготовлення i видачi посвiдчень батькiв багатодiтноi сiм'i та
дитини з багатодiтноi ciM'i"'
З. Наказ MiHicTepcTBa Украiни у справах ciM'T молодi i спорту вiд
lЗ.08.2008 J\Ъ3337'оПро единий облiк багатодiтних сiмей в
Украiнi", заресстрований у МiHicTepcTBi юстицiТ Украiни
05.09.2008 за Jtlb 8l5/l5506; наказ MiHicTepcTBa УкраiЪи у справах
ciM'T молодi i спорту вiд29.06.20l0 Jф 1947 "Про затвердження
Iнструкцii про порядок видачi посвiдчень батькiв та дLrтини з
багатодiтноi ciM'i"', зареестрований у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи
lб.07,2010 за J\Ъ 53l117826

особи.


