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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

 
від 20 березня 2020 р.  
№ 242 
Київ 
 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 
 

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 “Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2”, — із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. 
№ 215, зміни, що додаються. 

Прем’єр-міністр України  Д. ШМИГАЛЬ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 20 березня 2020 р. № 242 

ЗМІНИ, 
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 

1. Пункт 3 доповнити абзацом такого змісту: 

“надання через центри надання адміністративних послуг у період дії карантину адміністративних 
послуг за переліком, що додається. Інші адміністративні послуги надавати з урахуванням 
епідеміологічної обстановки на відповідній території.”. 

2. Доповнити постанову додатком такого змісту: 

“Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 

від 20 березня 2020 р. № 242 

ПЕРЕЛІК  
адміністративних послуг, які надаються через центри  

надання адміністративних послуг у період дії карантину 

Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної 
послуги 

1. Оформлення та видача паспорта 
громадянина України 

Закони України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в 
Україну громадян України”, “Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджу-
ють громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус”, постанова Верховної Ради України 
від 26 червня 1992 р. № 2503-ХІІ “Про затвердження 
положень про паспорт громадянина України та про 
паспорт громадянина України для виїзду за кордон” 

2. Оформлення та видача паспорта громадяни-
на України у разі обміну замість пошкодже-
ного, втраченого або викраденого 

—”— 

3. Вклеювання до паспорта громадянина 
України фотокартки при досягненні 
громадянином 25- і 45-річного віку 

постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. 
№ 2503-ХII “Про затвердження положень про паспорт 
громадянина України та про паспорт громадянина 
України для виїзду за кордон” 

4. Видача дозволу на участь у дорожньому 
русі транспортних засобів, вагові або габарит-
ні параметри яких перевищують нормативні 

Закон України “Про дорожній рух” 

5. Погодження маршрутів руху транспортних 
засобів під час дорожнього перевезення 
небезпечних вантажів 

Закони України “Про перевезення небезпечних 
вантажів”, “Про дорожній рух” 

6. Державна реєстрація (перереєстрація, 
зняття з обліку) транспортних засобів: 

Закони України “Про автомобільний транспорт”,  
“Про дорожній рух”  

 державна реєстрація (перереєстрація, 
зняття з обліку) транспортних засобів, 
що належать закладам охорони здоров’я; 

 

 перереєстрація транспортних засобів 
у зв’язку із втратою свідоцтва про 
реєстрацію транспортного засобу 
(технічного паспорта) 

 

7. Видача (обмін) посвідчень водія (тільки 
видача посвідчення водія замість 
втраченого або викраденого) 

—”— 
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Найменування адміністративної послуги Правові підстави для надання адміністративної 
послуги 

8. Державна реєстрація актів цивільного стану: Закон України “Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану” 

 державна реєстрація народження фізичної 
особи та її походження; 

 

 державна реєстрація смерті 
 

 

9. Надання субсидії для відшкодування витрат 
на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива 

Закон України “Про житлово-комунальні послуги” 

10. Надання пільги на придбання твердого та 
рідкого пічного палива і скрапленого газу 

Бюджетний кодекс України 

11. Надання тимчасової державної допомоги 
дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів, не мають можливості утримувати 
дитину або місце проживання їх невідоме 

Сімейний кодекс України 

12. Призначення одноразової винагороди 
жінкам, яким присвоєно почесне звання 
України “Мати-героїня” 

Указ Президента України від 25 грудня 2007 р. 
№ 1254 “Про одноразову винагороду жінкам, яким 
присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 

13. Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 

Закон України “Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям” 

14. Надання державної допомоги: Закон України “Про державну допомогу сім’ям 
з дітьми” 

 у зв’язку з вагітністю та пологами особам, 
які не застраховані в системі 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування; 

 

 при народженні дитини;  
 при усиновленні дитини;  
 на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування; 
 

 на дітей одиноким матерям  
15. Реєстрація місця проживання Закон України “Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні” 
16. Зняття з реєстрації місця проживання —”— 
17. Видача довідки про реєстрацію місця 

проживання 
—”— 

18. Видача дозволу на порушення об’єктів 
благоустрою 

Закон України “Про благоустрій населених пунктів” 

19. Надання комплексної послуги “єМалятко” постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 
2019 р. № 691“Про реалізацію експериментального 
проекту щодо створення сприятливих умов для 
реалізації прав дитини” 

_______ 

Примітка. У разі коли окремі адміністративні послуги, зазначені у цьому переліку, не надавалися через 
центр надання адміністративних послуг на момент встановлення карантину, орган, що 
утворив такий центр, та відповідний суб’єкт надання адміністративних послуг можуть на 
основі узгодженого рішення забезпечити надання цих послуг через згаданий центр, якщо інше 
не передбачено законодавством.”. 


