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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 06-05  

адміністративної послуги 
 

ВИДАЧА АРХІВНИХ ДОВІДОК, 

КОПІЙ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ, 

ВИТЯГІВ З ДОКУМЕНТІВ 
ЯКІ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА ЗБЕРІГАННІ У 

ВИКОНАВЧОМУ КОМІТЕТІ 

ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Васильківського району 

Дніпропетровської області 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Центр надання адміністративних послуг Виконавчого 

комітету Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 

52600, Дніпропетровська область Васильківський 

район район, смтВасильківка, вул. Соборна, 27-Б 

 

Відділені робочі місця: 
1) 52610, Дніпропетровської обл., Васильківського р-н, 

сВеликоолександрівка, вул. Центральна, 32; 

2) 52630, Дніпропетровської обл., Васильківського р-н, смт 

Письменне, вул. Гагаріна, 11. 

 

 

Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 
52600, Дніпропетровська область Васильківський район,  

смтВасильківка, вулиця Першотравнева, 140 

2. Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Центр надання адміністративних послуг Виконавчого 

комітету Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 
понеділок,  вівторок, четвер, з 8.00 до 17.00 

середа з 8.00 до 20.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

без перерви 

субота, неділя - вихідні 

 

Відділені робочі місця: 
понеділок, вівторок, середа, четвер,  з 8.00 до 17.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

перерва з 12.00 до 13.00 

субота, неділя - вихідні  

Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 
понеділок, вівторок, середа, четвер  з 8.00 до 17.00 

п’ятниця  з 8.00 до 15.45 
 



3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративної послуги  

Центр надання адміністративних послуг Виконавчого 

комітету Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 
тел. (096) 056088016, (066) 8523494 

e-mail:adminvasilkovka@ukr.net,  

 

Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 
тел. (05639) 2-23-25, (05639) 95348 

e-mail: info@vasilkivska.otg.dp.gov.ua 

веб-сайт: vasilkivska-otg.vasilk-rn.dp.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 
Конституція України, Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про звернення громадян», 

«Про Національний архівний фонд та архівні установи» 

5. 
Акти Президента України, 

Кабінету Міністрів України 

 

6. 
Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ МЮУ № 295/5 від 02.03.2015 р. «Про затвердження 

Порядку виконання архівними установами запитів 

юридичних та фізичних осіб на підставі архівних 

документів та оформлення архівних довідок (копій, 

витягів)»; Наказ МЮУ № 1786/5/272 від 21.09.2015 р. «Про 

затвердження Інструкції про порядок витребування 

документів соціально-правового характеру для громадян 

України, іноземців та осіб без громадянства», Наказ МЮУ 

№ 1000/5 від 18.06.2015 р. «Про затвердження Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів 

у державних органах, органах місцевого самоврядування, 

на підприємствах, в установах і організаціях» 

7. 

Акти місцевих органів 

виконавчої влади/органів 

місцевого самоврядування 

Положення про «Трудовий архів», рішення, розпорядження 

Умови отримання адміністративної послуги                                          

8. 
Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

 

9. 

Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

1. Паспорт  

2. Трудова книжка  

3. Інші документи, які необхідні для видачі довідки 

(свідоцтво на зміну прізвища, доручення) 

10. 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Особисто або поштою 

 

11. 

Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно 

 
У разі платності: 

mailto:adminvasilkovka@ukr.net
mailto:info@vasilkivska.otg.dp.gov.ua


11.1 

Нормативно-правові акти, 

на підставі яких стягується 

плата 

 

11.2 

Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну послугу 

 

11.3. 
Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

 

12. 
Строк надання 

адміністративної послуги 

до 45 робочих днів 

13. 

Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

Відсутність документів (паспорт заявника, доручення) 

14. 
Результат надання 

адміністративної послуги 

Видача архівних довідок, архівних копій документів, 

архівних витягів з документів, які знаходяться на 

зберіганні у виконавчому комітеті Васильківської 

селищної ради 

15. 
Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто заявнику або його представнику за дорученням 

16. Примітка 
 

 


