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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

 

Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї  
 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації 
 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

 
Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єк-

та звернення 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради 

1. Місцезнаходження центру 

надання адміністративної 

послуги 

  вул.Шевченка,66, смт.Богородчани 

Івано-Франківський район 

  Івано-Франківська область 

 
e-mail: boho-cnap2021@ukr.net 

 

2. Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративної послуги 

Понеділок з 9.00 до 16.00 
Вівторок    з 9.00 до 16.00 
Середа       з 9.00 до 16.00 
Четвер       з 9.00 до 20.00 

П’ятниця  з 8.00 до 15.00 

Без перерви на обід 

Субота, неділя  – вихідні дні 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

суб’єкта адміністративної 

послуги 

 Тел. 22473 

         21709 

 
e-mail: boho-cnap2021@ukr.net  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Закони України “Про адміністративні послуги”, “Про 

звернення громадян”, “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань соціального 

захисту багатодітних сімей ” від 19.05.2009 № 1343-VI. 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України  

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 

№ 209 “Деякі питання виготовлення і видачі 

посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї”. 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

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” 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування/ 
- 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Одержувачами адміністративної послуги є батьки та 

діти з багатодітної сім’ї до статті 1 Закону України 

“Про охорону дитинства”. 

9. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для отримання посвідчень: 

1.Заява одного з батьків про видачу посвідчень. 

2. Довідка про склад сім’ї   

3. Копії свідоцтво про народження дітей (в разі якщо 

хтось із дітей досяг 16-річного віку – копія паспорта). 

3. Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не 

перебувають у шлюбі). 

4. Копії сторінок паспортів (1, 2 сторінки, а також 

сторінка з пропискою, сторінка з сімейним станом). 

5. Ідентифікаційні коди батьків. 

6. Фотокартки (батьків та дітей по 1шт.) розміром  

30 х 40 міліметрів. 

7. Довідка із загальноосвітнього, професійно-

технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 

18 до 23 років, які навчаються за денною формою 

навчання). 

8. Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або 

матері посвідчення структурним підрозділом не 

видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем 

проживання). (батьків та дітей по 1 шт.)  

 

Для продовження строку дії посвідчення: 

1. Заява одного з батьків про продовження строку дії 

посвідчень. 

2. Довідка про склад сім’ї. 

3. Копії свідоцтв про народження дітей (в разі якщо 

хтось із дітей досяг 16-річного віку – копія паспорта). 

Для дітей, які досягли 18 років, копія паспорта 

обов’язкова - 1, 2 сторінки, а також сторінка з 

пропискою, сторінка з сімейним станом. 

4. Довідка із загальноосвітнього, професійно-

технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 

18 до 23 років, які навчаються за денною формою 

навчання). 

5. Посвідчення батьків та дітей (оригінали), які 

необхідно продовжити. 

 

Отримання посвідчення при досягненні дитини 6-ти 

років: 

1. Заява одного з батьків про видачу посвідчення. 

2. Довідка про склад сім’ї. 



 

 

 

 

 

 

 

3. Копія свідоцтва про народження дитини, якій 

виповнилося 6 років. 

4. Копії посвідчення батьків багатодітної сім’ї. 

5. Фотокартка дитини розміром  30 х 40 міліметрів, які 

виповнилося 6-років. 

6. Оригінал посвідчення дитини з багатодітної сім’ї. 

Поновлення документу після його втрати: 

1. Заява одного з батьків про видачу посвідчень. 

2. Довідка про склад сім’ї . 

3. Копії свідоцтва про народження дітей (в разі якщо 

хтось із дітей досяг 16-річного віку – копія паспорта). 

4. Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не 

перебувають у шлюбі). 

5. Копії сторінок паспортів (1, 2 сторінки, а також 

сторінка з пропискою, сторінка з сімейним станом). 

6. Ідентифікаційні коди батьків. 

7. Фотокартки (батьків або дітей,що втратили 

посвідчення) розміром  30 х 40 міліметрів. 

8. Довідка із загальноосвітнього, професійно-

технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 

18 до 23 років, які навчаються за денною формою 

навчання). 

9. Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або 

матері посвідчення структурним підрозділом не 

видавалися (у разі реєстрації батьків за різним місцем 

проживання). (батьків та дітей по 1 шт.)  

10. Сторінка газети з оголошенням про втрату 

посвідчення. 

 

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Документи надаються суб’єктом звернення особисто, 

або уповноваженою особою, в довіреності якої має 

бути чітко зазначено, на який саме вид 

адміністративних послуг подаються документи. 

11. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної по-

слуги 

Безоплатно  

11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного збо-

ру) за платну адміністратив-

ну послугу 

- 

11.3. Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

- 

12. Строк надання адміністратив-

ної послуги 

10 робочих днів 

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 

1. Подання суб’єктом звернення неповного пакета 

документів згідно з встановленим вичерпним 

переліком. 



послуги 2.Невідповідність документів чинному законодавству 

України 

14. Результат надання адміністра-

тивної послуги 

Одержувач адміністративної послуги отримує 

посвідчення батьків з багатодітної сім’ї, дитини з 

багатодітної сім’ї (дітям з багатодітної сім’ї 

посвідчення видається з шести років) 

15. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Центр надання адміністративних послуг, особисто чи 

за дорученням. 

16. Примітка  

 
 


