
Отримати повний цикл державних послуг швидко, зручно та сучасно
без зайвих черг та очікування - done

Співачка MamaRika, яка нещодавно стала мамою, скористалася інноваційним сервісом єМалятко та отримала всі необхідні для
малюка документи.

Свідоцтво про народження сина співачці вручила очільниця відділів державної реєстрації актів цивільного стану у Київській
області Людмила Компанченко безпосередньо у пологовому. Підготував документ Бориспільський відділ ДРАЦС у
Бориспільському районі Київської області.

Проте, незадовго до пологів «MamaRika» вирішила змінити своє прізвище на прізвище чоловіка, тому для отримання свідоцтва
про народження дитини потрібно було оперативно оформити новий паспорт.

Повний цикл дистанційних послуг від держави дозволяє отримати документ у будь-якому зручному для вас місці.

ДП "Документ" прийде на допомогу та здійснить виїзне оформлення та мобільну видачу ID-карток https://pasport.org.ua

Тож, у день виписки з пологового, всього за 5 днів після народження малюка, у молодої мами був повний пакет документів, у тому
числі й оновлена id-картка.

Нагадуємо, сервіс "єМалятко" дозволяє отримати до 9 державних послуг лише за однією заявою.

Базові послуги:

-          державна реєстрація народження. Ви отримаєте свідоцтво про народження дитини;

-          визначення походження дитини. У свідоцтві про народження буде вказана інформація про матір та батька малюка.

Послуги на вибір:

-          призначення допомоги при народженні.

Розмір допомоги становить 41 280 грн: 10 320 грн виплачуються одноразово, решта суми — по 860 грн щомісячно протягом трьох
років;

-          реєстрація в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків. Номер платника податків дитини вноситься до
свідоцтва про народження;

-          присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР). Номер вноситься
до свідоцтва про народження;

-          визначення належності дитини до громадянства України . Послуга надається автоматично лише якщо замовлено послугу з
присвоєння дитині УНЗР;

-          реєстрація місця проживання дитини . Зареєструвати місце проживання дитини потрібно протягом трьох місяців із дня її
народження. Дитина віком до 14 років може бути зареєстрована лише за місцем проживання батьків (або одного з них);

-          призначення допомоги багатодітним сім’ям. На третю і кожну наступну дитину в сім'ї ви отримуватимете по 1700 грн
щомісячно до досягнення нею 6-ти років;

-          внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів. Це пришвидшить час підписання декларації з педіатром або
сімейним лікарем, адже вся інформація про дитину уже буде у Реєстрі.

https://www.facebook.com/eMalyatko/?__cft__%5b0%5d=AZUJpBXzicd3yzUN0CcFtSRC5lwwnQNnVUAWrX-hsnhTjElbF3ZFw8mxr764sT5riwgdNyaJs1niZdBoUFf123Ihxm0ggtYa6TrbclSmieSNd_HhgA5Odd4kEFb9CKrYU1gAZR0U2I2tn9zIbUOdKJV3&__tn__=kK-R
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fpasport.org.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR35sWV_meDId_3JdxVeOxULSSZekWo3nwtVwzvCVuf5gPVFNG8UQQLKBw4&h=AT2dqLyYWs-igr7pXLCEiOoDXyYQfA8VfqHe2TsRTs4BBd3FalZ_yPIusMig4uT2MVaxpjCGfnxix1SrgQoXHy1gZnf92HDWZUPFI0FRcO1d0FK-vPf1x5FHj8_UBC68_3k-&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT15oVpKayHxWBUjgNRihndPwLRw28cD7mXUBzJ45JtEJUErksLoPVLJHo_khmeguUAQ_AQFo_Bw89zdZKi8Y9Ks2r81hq7Zhf8-H7mrVqUkOTeE16EFXcAMy66vPRVY2Fl_9Qqf7JA1MIFvbq8hGwPm-MtM9Eov5SMQJDb1im-opJU



