
Дніпропетровська обласна бібліотека 

для молоді  ім. М. Свєтлова 

 

Молодіжний Інформаційний Центр 
 

Держава, що допомагає, а не заважає 

 

Дія – державні послуги 

онлайн 

 

 

 

Дніпро 

2021 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
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Д 50 

 

Дія – державні послуги онлайн: інформаційний 

дайджест / [уклад. Л. Лєбєдєва ; ред. Т. Сафронова] ; КЗ 

«Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді                       

ім. М. Свєтлова». – Дніпро, 2021. – 12 с. 
 

Обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова пропонує 

вашій увазі інформаційний дайджест «Дія – державні послуги 

онлайн», що познайомить з проєктом  «Цифрова держава», що 

згодом об’єднає всі відомства в єдину зручну й дієву онлайн-

систему. 
Кожен громадянин матиме доступ до будь-якої 

інформації про державу. Державні послуги стануть 

зрозумілими й доступними в електронній формі, а органи влади 

завжди матимуть правдиві дані для ухвалення ефективних 

рішень. 

В першому розділі  подано інформацію про державні 

послуги онлайн, які можуть отримати громадяни. Другий розділ 

– «Дія – цифрова держава в вашому смартфоні» – надає перелік 

послуг, які ви можете отримати, користуючись особистим 

гаджетом. Третій познайомить майбутніх підприємців з 

онлайн платформою «Дія. Бізнес». 

 

 

Укладач  Лєбєдєва Л. М. 

Редактор  Сафронова Т. М. 

Відповідальна за випуск  Матюхіна О. Л. 

 

© Укладач Л. М. Лєбєдєва, 2021 

© КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді  

імені М. Свєтлова», 2021 

 



4 
 

Державні послуги онлайн: 
 

 Автоматична реєстрація ФОП. 

 Довідка з реєстру застрахованих осіб. 

 Довідка переселенця (ВПО). 

 Довідка про доходи. 

 Допомога по безробіттю. 

 Заміна посвідчення водія. 

 Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19. 

 Кредит на житло для ВПО. 

 Одноразова допомога ФОПам           та найманим 

працівникам. 

 Оплата боргів за виконавчими провадженнями. 

 Оплата податків ФОП. 

 Оплата штрафів за порушення ПДР. 

 Подання декларацій ФОП. 

 Реєстрація місця проживання. 

 Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. 

 Сплата адміністративних послуг за QR-кодом. 

 Студентський квиток. 

 Страховий поліс транспортного засобу. 

 

Ліцензії та дозволи 
 

 Бронювання дозволів на міжнародні перевезення 

вантажів. 

 Дозвіл на виконання  

            будівельних робіт. 

 Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт. 

 Внесення змін у дозвіл на виконання будівельних робіт. 

 Дозвіл на водокористування 

 Ліцензія з протипожежної діяльності. 

 Ліцензія на послуги автоперевезень. 

 Ліцензія на виробництво ліків 
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 Ліцензія на імпорт ліків 

 Ліцензія на продаж лікарських засобів 

 Отримання дозволів на негабаритні перевезення 

 Сертифікат про прийняття об’єкта в експлуатацію. 

 

 

Сім’я 
 

 Муніципальна няня. 

 Допомога при народженні 

дитини. 

 Свідоцтво про народження 

вашої дитини. 

 Реєстрація місця проживання 

дитини. 

 єМалятко. 

 

 

Життєві події та ситуації 
 

Я планую дитину 

 

Що варто знати, на що слід звернути увагу, як держава може 

допомогти та до кого звертатись при виникненні труднощів. 

 

У мене народилася дитина 

 

Перші документи дитини, яку державну допомогу можна 

отримати та що варто знати про життя з малюком 

Перші документи дитини 

Відпустка по догляду за дитиною 

Допомога на дитину 

Здоров'я мами та дитини 

Запис до дитячого садка 

 

https://diia.gov.ua/life-situations/reyestraciya-narodzhennya
https://diia.gov.ua/life-situations/vidpustka-po-doglyadu-za-ditinoyu
https://diia.gov.ua/life-situations/dopomoga-pri-narodzhenni-ditini
https://diia.gov.ua/life-situations/zdorovya-molodoyi-mami
https://diia.gov.ua/life-situations/zapis-do-dityachogo-sadka
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Більше послуг на сайті: 

Дія: Державні послуги онлайн 

https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D1%96%D1%8F.+%

D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD

%D1%96+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%

B3%D0%B8+%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%

D0%BD&rlz=1C1KYPB_enUA769UA769&oq=%D0%B4%D1%96

%D1%8F&aqs=chrome.1.69i59l2j0i131i433j0i433j69i61l2j69i65l2.4

527j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://diia.gov.ua/
https://diia.gov.ua/
https://diia.gov.ua/
https://diia.gov.ua/
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Дія – цифрова держава в вашому 

смартфоні 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Встановивши Дію, ви зможете: 

 

 користуватися цифровими документами; 

 отримувати державні послуги у декілька кліків; 

 ділитися копіями цифрових документів. 

 

Паперові та пластикові оригінали документів тепер 

можна залишити вдома. 

Для отримання цифрових версій своїх документів просто 

завантажте Дію та авторизуйтеся. 

 Вони з’являться у застосунку автоматично, якщо в реєстрах є 

ваші дані. 
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Цифрові документи в Дії: 
 

 Паспорт громадянина України  у 

вигляді ID-картки. 

 Біометричний закордонний 

паспорт. 

 Картка платника податків 

(РНОКПП). 

 Водійське посвідчення. 

 Свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу. 

 Страховий поліс транспортного 

засобу. 

 Студентський квиток. 

 Довідка переселенця (ВПО). 

 Свідоцтво про народження вашої 

дитини. 

 

 

 

 

 

Державні послуги онлайн в смартфоні: 
 

 Оплата штрафів за порушення ПДР. 

 Оплата боргів за виконавчими провадженнями. 

 Оплата податків ФОП. 

 Подання декларацій ФОП. 

 Заміна посвідчення водія. 

  Реєстрація місця проживання. 

  Сплата адміністративних послуг за QR-кодом. 

 Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19. 

 Одноразова допомога ФОПам та найманим працівникам 

 



9 
 

 

еДемократія: 

 

– Місцеві петиції 

 

Деталі: 

– Авторизація через систему BankID НБУ   або за NFC. 

– Онлайн та автономний режим. 

– Контроль сесій на пристроях. 

– Перевірка цифрових документів через тимчасові унікальні 

коди. 

– Автоматична верифікація РНОКПП. 

– Відображення техпаспорта у застосунку належного 

користувача. 

– Сканер QR-кодів. 

– Повідомлення про штрафи, виконавчі провадження та важливі 

новини. 

– Онлайн-підтримка та чат боти. 
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Онлайн платформа «Дія. Бізнес» 

(працює в тестовому режимі) 

Розвинений малий  та 

середній бізнес є 

запорукою стабільності 

економіки та розвитку 

країни. Саме тому 

створюється портал, 

який допоможе 

підприємцям у 

створенні, розвитку та 

масштабуванні бізнесу. 

Отримайте безкоштовні 

онлайн і офлайн консультації від досвідчених експертів 

та конкретні рекомендації для вирішення вашого 

питання. 

Дізнайтесь інформацію про можливості та послуги, які 

можна отримати в центрах підтримки підприємців 

«Дія. Бізнес» у містах. 

Як заснувати власне підприємство, правильно вести 

бухгалтерську звітність. 

Познайомтесь зі списком ідей для бізнесу, які 

потребують мінімального стартового капіталу 

 

Дізнайся більше на онлайн платформі «Дія. Бізнес» 

https://business.diia.gov.ua/ 

 

https://business.diia.gov.ua/
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Інформаційне видання 

 

Дія – державні послуги онлайн 

Інформаційна листівка 

Упорядник Лєбєдєва Л. М. 

Відповідальна за випуск Матюхіна О. Л.  

Редактор   Сафронова Т. М. 

      

49070. м. Дніпро, 

вул.  Старокозацька, 60 

тел.: 791-17-70, 

E-mail:obmsvetlova@i.ua 

obmbibl@i.ua 

Сайт: http://dobm.dp.ua 

Facebook : https://www.facebook.com/dobm.dp.ua/ 

Facebook МІЦ: 

https://www.facebook.com/261150161181786 

 

http://dobm.dp.ua/
https://www.facebook.com/dobm.dp.ua/
https://www.facebook.com/261150161181786
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