
 

             ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                                      

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

Відділ молоді та спорту управління освіти, молоді та спорту Смілянської міської 

ради 
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування суб’єкта надання  

адміністративної послуги  

Відділ молоді та спорту управління освіти, 

молоді та спорту Смілянської міської ради 
 

1. Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

м. Сміла вул. Перемоги, 18 

2. Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги  

 

Години роботи: Пн., Вт., Ср., Чт., Пт. – 

 з 8.00 до 17.15 год. 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративної послуги  

 

тел. (04733) 4-50-96 

E-mail: smila-moloda@ukr.net 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України ст.1,13 Закон України «Про охорону дитинства» 

від 26.04.2001 р. № 2402-ІІІ 
5. Акти Кабінету Міністрів 

України 
Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і 

видачі посвідчень батьків і дитини з багатодітної 

сім’ї» 

 
6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 
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. 
7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування  

 

                                                  ------ 

Підстава для одержання адміністративної послуги 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

Копії паспортів батьків, свідоцтв про народження 

дітей, ідентифікаційних кодів батьків та дітей, 

довідка про склад сім’ї, свідоцтво про шлюб, 

фотокартки батька, матері, дітей віком від 6 до 18 

років. 

9. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2010 №209 «Деякі питання 

виготовлення і видачі посвідчень батьків і 

дитини з багатодітної сім’ї». 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно  

 

10.1  Нормативно-правові акти, 

на підставі яких стягується 

плата  

------ 

10.2 Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну послугу 

------ 

10.3 Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

------- 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 
1 місяць  

12. Перелік підстав для 

зупинення розгляду 

документів, поданих для 

державної реєстрації 

Невідповідність вимогам. 

13. Результат надання 

адміністративної послуги та 

способи отримання відповіді 

Видача посвідчень, які гарантують пільги 

відповідно до законодавства. 



14. Способи отримання відповіді 

(результату) Видача посвідчення. 

 

 


