
НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

Конституція України від 

28.06.1996 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text 

Закон України «Про 

адміністративні послуги»  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження 

Примірного положення про 

центр надання 

адміністративних послуг» від 

20.02.2013 №118 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%D0%BF 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження 

Примірного регламенту 

центру надання 

адміністративних послуг» від 

01.08.2013 № 588 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/588-2013-%D0%BF 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до 

Примірного регламенту 

центру надання 

адміністративних послуг» від 

22.09.2016 № 652 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/652-2016-%D0%BF 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до 

Примірного положення про 

центр надання 

адміністративних послуг» від 

31.08.2016 № 565 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/565-2016-%D0%BF 

 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Деякі 

питання надання 

адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через 

центри надання 

адміністративних послуг» від 

16.05.2014 № 523-р 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80 

 

Цивільний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text 

 

Сімейний кодекс України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text 

 

Закон України «Про державну 

реєстрацію актів цивільного 

стану» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17#Text 

 

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15#Text 

 

Інструкція про порядок 

приймання іспитів для 

отримання права керування 

транспортними засобами та 

видачі посвідчень водія від 

07.12.2009 № 515 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0074-10 
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

 

Постанова КМУ № 340 від 

08.05.1993 «Про затвердження 

Положення про порядок 

видачі посвідчень водія та 

допуску громадян до 

керування транспортними 

засобами» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/340-93-%D0%BF 

 

Закон України «Про 

державний земельний 

кадастр» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17 

 

Постанова КМУ № 152 від 

07.05.2014 «Про затвердження 

зразка бланка, технічного 

опису та Порядку оформлення, 

видачі, обміну, пересилання, 

вилучення, повернення 

державі, визнання недійсним 

та знищення паспорта 

громадянина України для 

виїзду за кордон» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/152-2014-%D0%BF 

 

Постанова КМУ № 302 від 

25.03.2015 «Про затвердження 

зразка бланка, технічного 

опису та Порядку оформлення, 

видачі, обміну, пересилання, 

вилучення, повернення 

державі, визнання недійсним 

та знищення паспорта 

громадянина України» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF 

 

Постанова КМУ від 02.03.2016 

№ 207 «Про затвердження 

Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-

%D0%BF#Text 

 

Постанова КМУ від 10.07.2019 

№ 691 «Про реалізацію 

експериментального проекту 

щодо створення сприятливих 

умов для реалізації прав 

дитини» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/691-2019-

%D0%BF#Text 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 17.04.2019 № 373 

«Деякі питання надання 

житлових субсидій та пільг на 

оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання твердого 

палива і скрапленого газу у 

грошовій формі» (зі змінами) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/373-2019-

%D0%BF#Text 
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