
ЯК ОТРИМАТИ КЛЮЧОВІ АДМІНПОСЛУГИ У ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ (ОНОВЛЕНО станом на 18.03.2022) 
 

Назва послуги  
(групи послуг) 

 

Куди звернутися? 
 

Важлива інформація / Які основні документи потрібні. Інші примітки 

 
Реєстрація  

народження 

будь-який відділ ДРАЦС 
(державної реєстрації актів 

цивільного стану),  
окремі ОМС  

- паперове медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о) або власноруч написана лікарем довідка  
- паспортний документ одного з батьків 

! надання послуги єМалятко призупинено. За допомогою по вагітності і  пологах можна самостійно звернутись в 
будь-якому куточку України до відділень Фонду соціального страхування  

«Пакунок малюка» можна отримати у пологовому будинку або його грошову компенсацію в зручному УСЗН 
 

 

Реєстрація  
смерті 

будь-який відділ ДРАЦС,  

окремі ОМС (органи місцевого 
самоврядування) 

- лікарське свідоцтво про смерть 

- паспортний документ померлої особи  
- паспортний документ заявника  

 

 
Реєстрація  

шлюбу 

будь-який відділ ДРАЦС,  
для військовослужбовців, 

поліцейських, медиків – їх 
командири, керівники 

- паспортні документи заявників;  
У певних випадках (в т.ч. призов на військ. службу,  вагітність) реєстрація - у день подання заяви. 

Для військовослужбовців акт може складатися без особистої присутності одного чи обох наречених з 
використанням засобів відеозв’язку (див. Постанова КМУ від 07.03.2022 № 213). 

 

 
Оформлення нового 

паспорта (внутрішнього; 
та  закордонного) 

робота підрозділів ДМС 
відновлюється з урахуванням 

безпекової складової.  
Звертатися можна незалежно 

від зареєстрованого місця 
проживання 

Щодо роботи конкретних підрозділів ДМС – уточнюйте інформацію за телефонами на ФБ-сторінці ДМС. 
Відновлено роботу з оформлення ID-картки, закордонного паспорта , вклеювання фотокарток до паспорта у 

формі книжечки, продовження строку дії закордонних паспортів на 5 років, 
 внесення відомостей про дітей у паспорт батьків. 

Нагадуємо, що можна пред’являти паспорт, строк дії якого закінчився; до якого своєчасно не вклеєна фотокартка . 
 

Також з 16.03.2022 р. цифрові паспорти (закордонний паспорт чи ID-картка) знову доступні в Ді ї 

Реєстрація місця 
проживання  

 

призупинено окремі ОМС знімають померлу особу з реєстрації. УСЗН та ЦНАП оремо обліковують та реєструють ВПО . 
Військовозобов’язаним ВПО треба стати на військовий облік за місцем перебування 

 

 
Реєстрація  

авто,  
посвідчення водія 
 

роботу сервісних центрів МВС 
відновлено. Але щодо 

конкретної установи – 
дізнавайтесь на ФБ-сторінці 
Головного сервісного центру 

МВС 

З 16 березня можна (і  надалі треба слідкувати в динаміці  за ФБ-сторінкою ГСЦ МВС): 
- замінити посвідчення водія (хто має право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони)  

- скласти іспити на категорії С і  СЕ (хто мобілізовується до ЗСУ, тероборони та в правоохоронних органах)  
- зареєструвати нове авто придбане в автосалоні  та ввезене з-за кордону 

- отримати дублікат свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу. 
Посвідчення водія, термін дії яких закінчився в період воєнного стану, продовжують діяти на території України 

Соціальні допомоги, 

компенсації, субсидії 

органи соціального захисту 

населення, ОМС 

Грошові допомоги, пільги та субсидії люди отримають навіть якщо через бойові дії органи соцзахисту не 

працюють. Призначені раніше виплати пільг на оплату житлово-комунальних послуг  продовжено автоматично. 
Виплати можна  отримати за місцем фактичного перебування (гаряча лінія «Укрпошти» 0 800 300 545).  

 

Виплата  
пенсій 

 

Пенсійний фонд  
(за новим місцем проживання) 

Звернутись особисто або за телефоном до органів Пенсійного фонду України. 
Виплата пенсії здійснюватиметься через відділення АТ «Ощадбанку» без відкриття рахунку. Для отримання 

коштів необхідно паспорт та довідку про присвоєння індивідуального податкового номера.  
 

Реєстрація нерухомості реєстратори Мін’юсту та інші 
визначені ним реєстратори 

Можуть бути окремі обмеження. Деталі див. у Постанові КМУ від 06.03.2022 №209, 
в т.ч. повна екстериторіальність – незалежно від місцезнаходження майна 

 

Реєстрація ФОП, юр.осіб, 

громадських формувань  

реєстратори Мін’юсту та інші 

визначені ним реєстратори 

Деталі див. у Постанові КМУ від 06.03.2022 №209, 

в т.ч. повна екстериторіальність – незалежно від місцезнаходження ФОП, юросіб 
 

 

Щодо роботи Центрів надання адміністративних послуг і їх послуг – слідкуйте за статусом та змінами у кожній територіальній громаді!  

https://docs.google.com/document/d/1WOc3xhgnrqRwYaoLd3AT1m1jKsY-rLrFSGaHv9z4Gn4/edit?fbclid=IwAR17jtb_G3zj4QPFWiCfkKX7VLy5O6C2St7r0Emj4Sp7KEIePCFVz72vw4w
https://www.facebook.com/dmsu.gov.ua/posts/618490686182244
https://www.facebook.com/hsc.gov.ua/posts/302827615270921)
https://www.facebook.com/pfu.gov.ua/posts/330219962482557

