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Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для
реалізації прав дитини

Сьогодні на батьках новонароджених лежить адміністративне навантаження для
отримання всіх необхідних послуг пов’язаних із народженням дитини. Це спричинено
відсутністю комплексного підходу державних органів для надання пакету послуг за
однією життєвою подією.

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ

Мова йде про народження дитини, малятко є – і держава готова допомогти
батькам в отриманні необхідних послуг.

Враховуючи щорічну народжуваність близько 400 000 дітей, реалізація проекту 
призведе у масштабі держави до вагомої економії коштів та часу для громадян, 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

ПРОГНОЗ РЕЗУЛЬТАТІВ:

ПРОБЛЕМА:
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ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ



РІШЕННЯ:

Проект постанови встановлює можливість отримати 10 послуг за 1-ю заявою :

КОМПЛЕКС 10 В 1

державної реєстрації
народження

визначення
походження дитини

реєстрації місця
проживання

призначення допомоги при 
народженні дитини

призначення допомоги на 
дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях

внесення відомостей про 
дитину до Реєстру

пацієнтів, що ведеться у 
центральній базі даних
електронної системи

охорони здоров’я

видачі посвідчень батьків
багатодітної сім’ї та 

дитини з багатодітної сім’ї

реєстрації у 
Державному реєстрі

фізичних осіб –
платників податків

визначення належності 
новонародженої дитини до 

громадянства України

внесення інформації про 
новонароджену дитину до 

Єдиного державного 
демографічного реєстру з 
присвоєнням унікального 
номеру запису в ньому



ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАНОВИ ДОЗВОЛИТЬ:

Максимально спростисти отримання 10 послуг батьками:

Зменшення кількості необхідних візитів з 10 до 0  
Зменшення кількості необхідних для звернення документів з 37 до 1
Можливість звернення одразу ж в пологовому будинку, в ЦНАП, онлайн, в орган державної
реєстрації актів цивільного стану або поштою

Оптимізувати роботу органів державної влади та місцевого самоврядування:

Надання послуг за допомогою програмних засобів  реєстрів

Можливість подання заяв в електронному вигляді  

Впровадження електронної взаємодії між державними та  місцевими інформаційними системами.

КОМПЛЕКС 10 В 1

#єМалятко ЗАЯВУ НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ МОЖНА БУДЕ ОФОРМИТИ ОНЛАЙН, БАТЬКАМ 
ВЗАГАЛІ НЕ ПОТРІБНО БУДЕ ВІДВІДУВАТИ ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ.



МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД, ПІДТРИМКА

•В Канаді та Сербії запроваджено систему  
надання послуг «5-В-1»;

•В Новій Зеландії та Австралії запроваджено  
систему надання послуг «3-В-1».

ПІДТРИМКА:

• Представництво Європейського Союзу в Україні
• Посольство Канади в Україні,
• Міністерство юстиціі,̈
• Міністерство економічного розвитку і торгівлі,
• Міністерство фінансів,
• Міністерство охорони здоров;я,
• Міністерство соціальної політики,
• Міністерство внутрішніх справ,
• Міністерство регіонального розвитку, 

будівництва та  житлово-комунального 
господарства,

• Секретаріат  Кабінету Міністрів України,
• Державне агентство з питань електронного 

урядування,
• Державна міграційна служба,
• Головне територіальне управління юстиції у 

м.Києві.
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД:



Також проектом Постанови пропонується забезпечити можливість:

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ

Зареєструвати проживання дитини віком до 14 років шляхом подання
документів в електронній формі. Єдина умова – реєстрація здійснюється за
наявним у реєстрі територіальної громади зареєстрованим місцем
проживання батьків чи одного з них.

Підліткам від 14 до 18 років під час оформлення паспорта вперше
зареєструватися у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків
платником податку.



Потрібна  
консультація?  
wiki.legalaid.gov.ua

ЄДИНИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНТАКТ – ЦЕНТР СИСТЕМИ БПД

0 800 213 103
цілодобово та безкоштовно у межах України

#єМалятко


	єМалятко
	Про реалізацію експериментального проекту щодо створення сприятливих умов для реалізації прав дитини
	Слайд номер 3
	Проект постанови встановлює можливість отримати 10 послуг за 1-ю заявою :�
	ЗАЯВУ НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ МОЖНА БУДЕ ОФОРМИТИ ОНЛАЙН, БАТЬКАМ ВЗАГАЛІ НЕ ПОТРІБНО БУДЕ ВІДВІДУВАТИ ДЕРЖАВНІ УСТАНОВИ.�
	Слайд номер 6
	Також проектом Постанови пропонується забезпечити можливість:�
	Слайд номер 8

