
 

Закон України «Про адміністративні послуги» 

Стаття 9. Порядок надання адміністративних послуг 

1. Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг 

безпосередньо або через центри надання адміністративних послуг. 

Адміністративні послуги в електронній формі надаються з використанням Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні 

системи державних органів та органів місцевого самоврядування. Порядок та вимоги інтеграції 

інформаційних систем державних органів та органів місцевого самоврядування з Єдиним 

державним вебпорталом електронних послуг затверджуються центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної політики у сфері надання адміністративних послуг. 

2. Фізична особа, у тому числі фізична особа - підприємець, має право на отримання 

адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання, крім випадків, 

установлених законом. 

3. Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням 

такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або 

місцезнаходженням відповідного об’єкта. 

4. Заява на отримання адміністративної послуги (далі - заява) подається в письмовій, усній 

чи електронній формі. 

Письмова заява може бути подана суб’єкту надання адміністративної послуги особисто 

суб’єктом звернення або його представником (законним представником), надіслана поштою, а в 

разі надання адміністративних послуг в електронній формі - з використанням Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні 

системи державних органів та органів місцевого самоврядування. 

Центри надання адміністративних послуг та суб’єкти надання адміністративних послуг у 

випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу суб’єкта звернення забезпечують 

складання заяви в електронній формі, її друк та надання суб’єкту звернення для перевірки та 

підписання. 

5. Перелік та вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, 

визначаються законом. 

6. Забороняється вимагати від суб’єкта звернення документи або інформацію для надання 

адміністративної послуги, не передбачені законом. 

7. Суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення 

документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних 

послуг або у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх 

управління. Для отримання адміністративної послуги суб’єкт звернення у випадках, 

передбачених законом, подає документи (якщо відомості, що містяться в них, не внесені до 

відповідних інформаційних баз в обсязі, достатньому для надання адміністративної послуги), 

зокрема: 

1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, у тому числі 

військовослужбовців; 

2) документи, що посвідчують: 

особу іноземця; 

особу без громадянства; 

отримання статусу біженця чи притулку в Україні (зокрема, посвідчення біженця, 

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано 

тимчасовий захист); 

3) документи військового обліку; 

4) свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану; 

5) документи, що підтверджують надання особі спеціального права на керування 

транспортним засобом відповідної категорії; 

6) документи, що посвідчують проходження обов’язкового технічного контролю 

транспортних засобів відповідної категорії; 
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7) документи на транспортний засіб та його складові частини, у тому числі реєстраційні 

документи; 

8) документи про трудову діяльність, трудовий стаж і заробітну плату громадянина; 

9) документи про освіту та/або професійну кваліфікацію, науковий ступінь та вчене звання і 

документи, пов’язані з проходженням навчання, що надаються закладами освіти; 

10) довідки, висновки та інші документи, що надаються закладами охорони здоров’я; 

11) документи Національного архівного фонду та інші архівні документи відповідно до 

законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи; 

12) рішення, вироки, ухвали і постанови судів; 

13) установчі документи юридичної особи; 

14) рішення, висновки і дозволи, що приймаються (надаються) органами опіки та піклування 

відповідно до законодавства; 

15) документи медико-соціальної експертизи; 

16) посвідчення та документи, що підтверджують право громадянина на отримання 

соціальної допомоги; 

17) документи про державні і відомчі нагороди, державні премії та знаки розрізнення. 

8. Суб’єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію 

без участі суб’єкта звернення на підставі поданих відомостей у заяві, у тому числі шляхом 

доступу до інформаційних систем або баз даних інших суб’єктів надання адміністративних 

послуг, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, або через 

систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів. 

9. Суб’єкт надання адміністративної послуги, підприємства, установи або організації, що 

належать до сфери його управління, які володіють документами або інформацією, необхідними 

для надання адміністративної послуги, зобов’язані: 

1) забезпечити безоплатне надання таких документів або інформації не пізніше трьох 

робочих днів з дня отримання запиту від суб’єкта надання адміністративної послуги, якщо інше 

не передбачено законом; 

2) вживати заходів щодо розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії, 

забезпечення безоплатного та відкритого доступу до своїх інформаційних систем та баз даних, 

якщо інше не передбачено законом; 

3) відповідно до закону забезпечити зберігання та захист інформації, отриманої в результаті 

надання адміністративної послуги; 

4) забезпечити безоплатний віддалений доступ до власних інформаційних систем та 

електронних баз даних (реєстрів), що містять інформацію, необхідну для надання 

адміністративних послуг, адміністраторам центрів надання адміністративних послуг та суб’єктам 

надання таких адміністративних послуг, у тому числі через систему електронної взаємодії 

державних електронних інформаційних ресурсів; 

5) вживати заходів щодо запровадження надання адміністративних послуг в електронній 

формі. 

10. Суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість безоплатного 

одержання суб'єктами звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, 

необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги, в тому числі одержання 

бланків з веб-сайтів суб'єктів надання адміністративних послуг, у центрах надання 

адміністративних послуг. 

11. Суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, 

в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, у тому числі належні умови для доступу осіб з 

обмеженими фізичними можливостями. 
 


