Додаток
до рішення виконавчого комітету
від

року

ПЕРЕЛІК АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ
ВІДДІЛ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ»
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ВОСКРЕСЕНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
№ з/п

Код
послуги

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної
послуги

01. Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців
1.

01-01

Реєстрація місця проживання/перебування особи

2.

01-02

Зняття з реєстрації місця проживання особи

3.

01-03

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

4.

01-04

Видача довідки зняття з місця проживання

5.

01-05

Внесення до паспорта громадянина України зміни назви вулиці

6.

01-06

Видача довідки про фактичне місця проживання особи

7.

01-08

Внесення до паспорта громадянина України та будинкової книги
зміни назви вулиці та району

8.

01-09

Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих у
житловому приміщенні осіб)

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання
в Україні»

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям»

9.

01-10

Надання відомостей на нотаріальні та судові запити

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

02. Нотаріальні послуги
10.

02-01

11.

02-02

12.

02-03

13.

02-04

Посвідчення заповітів (крім секретних) (в межах старостинських округів
селищної ради)
Видача дублікатів посвідчених посадовими особами органу місцевого
самоврядування документів(в межах старостинських округів селищної
ради)
Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них

Закон України «Про нотаріат»

Засвідчення справжність підпису на документах (в межах старостинських
округів селищної ради)

03. Державна реєстрація актів цивільного стану
14.

03-01

Державна реєстрація народження

15.

03-02

Державна реєстрація шлюбу

16.

03-03

Державної реєстрації смерті

Цивільний кодекс України;
Сімейний кодекс України;
Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»

04. Реєстрація нерухомості
17.

04-01

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

18.

04-02

Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

19.

04-03

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

20.

04-04

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень

21.

04-05

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень
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Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»

22.

04-06

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

23.

04-07

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

24.

04-08

Скасування рішення державного реєстратора

05. Реєстрація бізнесу
25.

05-01

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та
громадських формувань.

26.

05-02

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ
юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

27.
28.

05-03
05-04

Державна реєстрація фізичної особи підприємцем.
Надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля,
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань, копії документів, що містяться в
реєстраційній справі відповідної юридичної особи, фізичної особи –
підприємства)

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців»

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців»

06. Земельні питання
29.
30.

06-01
06-02

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю)
Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки
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Земельний кодекс України

31.

06-03

Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі
відомостей про одержання у власність земельної
ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її
цільового призначення (використання).

Закон України «Про землеустрій»

32.

06-04

Прийняття рішення про передачу у власність, надання у постійне
користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній
власності
Прийняття рішення про:
- припинення права користування на земельну ділянку у разі добровільної
відмови власника землі на користь держави або територіальної громади;
- припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі
добровільної відмови землекористувача
Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки
Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності
(за зверненням особи)
Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної власності на
поділ та об'єднання таких ділянок

Земельний кодекс України

33.

06-05

34.

06-06

35.

06-07

36.

06-08

37.

06-09

38.

06-10

39.

06-11

Затвердження технічної документації: з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки у межах населених пунктів та за межами населених
пунктів комунальної власності - з економічної оцінки земель - з
бонітування ґрунтів
Передача (виділення) у власність, надання у постійне користування або
оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності
Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи)
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Закон України «Про землеустрій»

Закони України «Про оцінку земель»

Земельний кодекс України.
Закон України «Про оренду землі»
Закон України «Про державний земельний кадастр»
Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності»
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

40.

06-12

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки громадянину (громадянці), який зацікавлений в
одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм
безоплатної приватизації та відповідно до повноважень селищної ради

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Закон України «Про землеустрій»

41.

06-13

Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою
щодо її відведення

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про фермерське господарство»

42.

06-14

Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди
земельної ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в
тому числі, на умовах оренди)
Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі
добровільної відмови орендаря (в межах населених пунктів).
Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в користування
земельної ділянки
Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який
(яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у
межах норм безоплатної приватизації
Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки відповідно до ст.
55
Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки та передача в оренду земельної
ділянки
Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної
ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому
числі на умовах оренди).

43.

06-15

44.

06-16

45.

06-17

46.

06-18

47.

06-19

48.

06-20

Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про фермерське господарство»
Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Закон України «Про землеустрій»

Цивільний Кодекс України
Закон України «Про оренду землі»
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
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49.

06-21

Припинення права власності та користування на земельну ділянку або її
частину у разі добровільної відмови власника на користь територіальної
громади
Припинення права постійного користування земельною ділянкою або її
частиною у разі добровільної відмови землекористувача
Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для послідуючого продажу
Зміна цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності
або користуванні
Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих земельних
ділянок комунальної власності
7. Питання місцевого значення

Цивільний Кодекс України
Закон України «Про оренду землі»
кодекс
України
Закон України Земельний
«Про місцеве
самоврядування
в Україні»

50.

06-22

51.

06-23

52.

06-24

53.

06-25

54.

07-01

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

55.

07-02

Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

56.

07-03

Видача ордеру на видалення зелених насаджень

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»

57.

07-04

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

58.

07-05

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

59.

07-06

60.

07-07

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення
житлових умов.
Прийняття рішення про переведення садового будинку що відповідає
державним будівельним нормам, у жилий будинок.

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»
Житловий кодекс Української РСР
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Постанова КМУ від 29.04.2015 № 321 « Про затвердження
Порядку переведення дачних і садових будинків, що відповідають
державним будівним нормам, у жилі будинки»

61.

07-08

62.

07-09

63.

07-10

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення реклами переоформлення
дозволу видача дубліката дозволу анулювання дозволу за заявою суб’єкта
господарювання*
Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установи та
організацій сфери обслуговування
Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою
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Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Закон України «Про рекламу»

64.

07-11

65.

07-12

66.

07-13

Надання одноразової матеріальної допомоги на лікування
Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам ВВВ, учасникам
АТО (ООС)
Довідка в нотаріальну контору на оформлення спадщини

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Бюджетний кодекс України
Закон України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям»
«Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України,
затверджений наказом Міністерства юстиції від 22.02.2012 №
296/5

8. Соціальні послуги*
Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива
Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 «Про
спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива» (зі змінами)

08-03

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на бензин,
ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне
обслуговування

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 року № 228
«Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій особам з
інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобілів та на транспортне обслуговування»

70

08-04

Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторнокурортного лікування осіб з інвалідністю

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2004 № 785
«Виплати грошової компенсації вартості самостійного санаторнокурортного лікування деяким категоріям громадян»

71

08-05

Забезпечення путівками на оздоровлення та відпочинок до дитячого
закладу дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

72

08-06

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторнокурортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок війни та
прирівняних до них особам

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. №
187, Про затвердження Порядку забезпечення санаторнокурортними путівками деяких категорій громадян структурними
підрозділами з питань соціального захисту населення районних,
районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами
міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва)
рад

67

08-01

68

08-02

69
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73

08-07

Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторнокурортного закладу (відділення спинального профілю) і назад особам, які
супроводжують осіб з інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і
захворюванням хребта та спинального мозку

74

08-08

Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість
санаторно-курортної путівки

75

08-09

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

76

08-10

Надання державної допомоги при усиновленні дитини

77

08-11

Забезпечення санітарно-курортним лікуванням (путівками) осіб з
інвалідністю з дитинства та внаслідок загального захворювання

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110
„Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій
інвалідів санаторно-курортним лікуванням, та внесення змін до
порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200”

78

08-12

Надання державної допомоги при народженні

Закон України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
Постанова КМУ від 27.12.2001 року № 1751 «Про затвердження
Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям із
дітьми»

79

08-13

Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Сімейний Кодекс України,
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

80

08-14

Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям
8

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110
„Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених
у державному бюджеті для забезпечення деяких категорій
інвалідів санаторно-курортним лікуванням, та внесення змін до
порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2006 р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200”

Постанова КМУ «Про порядок призначення виплати
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються
від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину
або місце проживання їх невідоме»
Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо державної підтримки сімей, які усиновили дитину з
числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського
піклування"

81

08-15

Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівки) ветеранів війни
та осіб на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нациських
переслідувань»

Наказ Міністерства соціальної політики від 22.01.2018 року № 73
«Про затвердження форм документів щодо забезпечення
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення
санаторно-курортним лікуванням осіб пільгових категорій

82

08-16

Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина
територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних
послуг)

Закони України „Про соціальні послуги” від 17.01.2019 № 2671VIII;
„Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших
громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 3721-XII

83

08-17

Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм.
Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на
облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

Закони України ,,Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні”
від 06.10.2005 № 2961-IV;
,,Про гуманітарну допомогу” від 22.10.1999 № 1192-XIV;
,,Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”
від 21.03.1991 № 875-XII

84

08-18

85

08-19

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку виплати одноразової
Призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили
компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської
годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків
катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових
аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською
навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на
катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб,
оздоровлення деяким категоріям громадян»
які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них
регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків
інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, і виконанні на них регламентних робіт;
одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків
на Чорнобильській АЕС, смерть, якого пов’язана з Чорнобильською
катастрофою

Надання державної допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною

9

Постанова КМУ «Порядок призначення і виплати державної
допомоги сім’ям з дітьми»

86

08-20

87

08-21

88

08-22

89

08-23

Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, які не
застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального
страхування
Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних
сім’ях
Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з
особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за
висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за нею
Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”

Постанова КМУ «Деякі питання надання соціальної підтримки
багатодітним сім’ям»
Постанова КМУ «Про надання щомісячної грошової допомоги особі,
яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за
нею»
Закон України „Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям з дітьми”

9. Послуги Пенсійного фонду*
90

09-01

Попередній запис на прийом до керівництва установи ПФУ

91

09-02

Надання консультацій, роз’яснень щодо застосування законодавства про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне
забезпечення, права та обов'язки платників ЄСВ та застрахованих осіб

92

09-03

Прийом замовлень на видачу довідок про розмір пенсій.

93

09-04

94

09-05

Прийом замовлень на видачу довідок про перебування на обліку та
індивідуальних відомостей про застраховану особу
Видача виготовлених довідок, індивідуальних відомостей

95

09-06

96

09-07

Допомога в заповненні та прийомі анкети на виготовлення пенсійного
посвідчення.
Видача пенсійного посвідчення

10

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування»

Постанови правління Пенсійного фонду України від 30.07.2015
року №13-1 «Про організацію прийому та обслуговування осіб,
які звертаються до органів Пенсійного фонду України»,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18.08.2015 року
№991/27436, від 25.11.2005 року №22-1 «Про затвердження
Порядку подання та оформлення документів для призначення

97

09-08

98

09-09

99

09-10

100

09-11

101

09-12

Надання переліку документів, необхідних для призначення (перерахунку)
пенсій, допомоги на поховання
Приймання документів для проведення попередньої оцінки права особи на
призначення пенсії, її перерахунок
Прийом заяв про надання допомоги у витребуванні документів, для
підтвердження страхового стажу, заробітної плати для призначення
(перерахунку) пенсій.
Прийом заяв та документів щодо:
-переведення пенсії за новим місцем проживання;
-виплата пенсії за довіреністю;
-зміни способу виплати пенсії
- поновлення виплати пенсії;
-перерахунку призначених пенсій;
-встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною -виплати
недоотриманої пенсії
Забезпечення доступу до електронних сервісів Пенсійного фонду України,
надання допомоги в користуванні ними.

(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про
загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»

Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування» N 1058-ІУ від 09.07. 2003 року (із змінами та
доповненнями)

10. Паспортні послуги*
102

10-01

Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі книжечки)
фотокартки при досягненні громадянином 25- або 45-річного віку

Положення про паспорт громадянина України, затверджене
постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року №
2503-ХІІ

11. Послуги містобудування та архітектура
103

11-01

Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Закон України «Про архітектурну діяльність»

104

11-02

Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

11

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.2021 № 681
«Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної
електронної системи у сфері будівництва»

105

11-03

Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки для
проектування об’єкта будівництва (внесення змін до містобудівних умов і
обмежень)

106

11-04

Надання Листа про те, що містобудівні умови та обмеження не надаються

107

108

11-05

11-06

Надання інформації,
щодо визначення відповідності намірів місця розташування Тимчасової
споруди для провадження підприємницької діяльності
Оформлення паспорта прив’язки Тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2020 № 284 «Про
затвердження змін до Порядку розміщення тимчасових споруд
для провадження підприємницької діяльності»
Наказ Мінрегіону від 05.07.2011 № 103 «Про затвердження
Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної
ділянки»
Наказ Мінрегіону від 21.10.2011 № 244 «Про затвердження
Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження
підприємницької діяльності»

Примітка: * - послуги будуть надаватись з моменту підписання Угод про співпрацю

Секретар селищної ради

Тетяна БІЛОЗОР
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