БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьомого скликання
РІШЕННЯ
15.07.2019 № 10/6
с. Боратин
Про затвердження Переліку адміністративних послуг,
які надаються через відділ «Центр надання адміністративних
послуг» Боратинської сільської ради та переліку послуг,
які надаються віддаленими робочими місцями
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про Перелік
документів дозвільного характеру», Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади, які
надаються через Центр надання адміністративних послуг, затвердженим розпорядженням Кабінету
Міністрів України віл16.05.2014 р. №523, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання
адміністративних послуг» Боратинської сільської ради , згідно з додатком 1 до цього рішення.
2. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються віддаленими робочими місцями
відділу «Центр надання адміністративних послуг» Боратинської сільської ради, згідно з додатком 2 до
цього рішення.
3. Виконавчому комітету з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної
інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити його на
офіційному сайті Боратинської сільської ради.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову
Яручика С.О.

Сільський голова

С. О. Яручик

Додаток 1
до рішення Боратинської
сільської ради
від 15.07.2019 № 10/6__
ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються
через відділ «Центр надання адміністративних послуг»
Боратинської сільської ради
№
з/п

1

Код
АП

01-01

Назва
адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими передбачено
надання адміністративної послуги

Розділ І «РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ»
Закон України “Про державну реєстрацію актів
Видача свідоцтва про народження
цивільного стану”
Закон України “Про державну реєстрацію актів
цивільного стану”
Закон України “Про державну реєстрацію актів
цивільного стану”
Згідно ст.135 Сімейного кодексу України
Цивільний кодекс України
Цивільний кодекс України

2

01-02

Видача свідоцтва про шлюб

3

01-03

Видача свідоцтва про смерть

4
5
6

01-04
01-05
01-06

7

02-01

Видача довідки про народження
Видача довідки про смерть
Видача довідки про здійснення
поховання
Розділ ІІ «РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ»
Закон України від «Про свободу пересування та вільний
Реєстрація місця
вибір місця проживання в Україні»
проживання/перебування особи

8

02-02

Зняття з реєстрації місця
проживання/перебування особи

9

02-03

Видача довідки про реєстрацію місця Закон України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 №
проживання особи

10

02-04

11

02-05

Видача довідки про зняття з реєстрації
місця проживання
Внесення до паспорта громадянина
України відомостей про зміну
нумерації будинків, перейменування
вулиць (проспектів, бульварів, площ,
провулків, кварталів тощо), населених
пунктів, адміністративнотериторіальних одиниць, зміни в

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

1382-ІV (абзац восьмий статті 3)
Наказ МВС від 22.11.2012 № 1077 «Про затвердження
Порядку реєстрації місця проживання та місця
перебування фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів» (пункт 8.8. Розділу
VIII)
Закон України від «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні»

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

адміністративно-територіальному
устрої
Видача довідки про реєстрацію Закон України « Про
неповнолітніх дітей»
неповнолітніх в будинку

02-06
1
1
13

02-07

Видача довідки про склад сім’ї для
призначення державних соціальних
допомог та житлових субсидій

14

02-08

15

02-09

16

02-10

Видача довідки про склад сім’ї
призовника
Видача довідки про склад сім’ї або
зареєстрованих у житловому
приміщені/будинку осіб
Видача довідки про проживання без
реєстрації

17

03-01

захист

малолітніх

і

Цивільний кодекс України
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми» № 2811-Х11 від 21.11. 1992 р.;
Закон України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» №1768-111 від 01.06.2000 р
Закон України «Про військовий обов’язок і військову
службу»
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми» № 2811-Х11 від 21.11. 1992 р.
Закон України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 р.
№1382-1У.

Розділ ІІІ «ПОСЛУГИ ПІДРОЗДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ»
Вклеювання до паспорта громадянина П. 8 Положення про паспорт громадянина України,
України фотокартки при досягненні затвердженого Постановою ВРУ «Про затвердження
положень про паспорт громадянина України та про
громадянином 25- і 45-річного віку
паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від
26. 06.1992 №2503-XII. Наказ МВС «Про затвердження
Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина
України» від 13.04.2012 №320

18

Розділ ІV «ПОСЛУГИ ПІДРОЗДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ»
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з
04-01 Допомога у зв’язку з вагітністю та
дітьми”
пологами.

19

04-02

Допомога при народженні дитини.

20

04-03

Допомога на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування.

21

04-04

Допомога на дітей одиноким матерям.

22

04-05

Допомога при усиновленні дитини.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р.
№1751 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р.
№1751 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р.
№1751 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р.
№1751 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р.
№1751 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”

23

04-06

Державна соціальна допомога
малозабезпеченим сім’ям.

24

04-07

Державна допомога особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю.

25

04-08

Тимчасова державна допомога дітям,
батьки яких ухиляються від сплати
аліментів.

26

04-09

Щомісячна грошова допомога особі,
яка проживає разом з особою з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу.

27

04-10

Щомісячна компенсація фізичній
особі, яка надає соціальні послуги

28

04-11

Допомога багатодітним сім’ям, в яких
виховуються діти до 6-ти років

29

04-12

Одноразова винагорода жінкам, яким
присвоєно почесне звання “Матигероїня”.

30

4-13

Збір пакету документів для присвоєння
почесного звання «Мати-героїня»

31

04-14

Щомісячна адресна допомога особам,
які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та
районів проведення анти терористичної
операції, для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг

Закон України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р.
№250 “Порядок призначення і виплати державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”
Закон України “Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”
Наказ Міністерства соціальної політики України,
Міністерства фінансів України, Міністерства охорони
здоров’я України від 30.04.2002р. №226/293/169
“Порядок надання державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006р.
№189 “Порядок призначення та виплати тимчасової
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів, не мають можливості утримувати
дитину або місце проживання їх невідоме
Закон України “Про психіатричну допомогу”
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000р.
.№ 1192 “Порядок надання щомісячної грошової
допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом
з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу,
який за висновком лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду, на
догляд за ним”
Закон
України
“Про
соціальні
послуги”
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004р.
№558 “Порядок призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги”
Постанова Кабінету Міністрів Украни від 13
березня 2019 р. № 250 « Деякі питання надання
соціальної підтримки багатодітним сім’ям
Указ Президента України від 25.12.2007р. №1254/2007
“Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно
почесне звання України “Мати-героїня”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011р.
№268 “Про виплату одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України “Матигероїня”
Указ Президента України від 25.12.2007р. №1254/2007
“Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно
почесне звання України “Мати-героїня”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011р.
№268 “Про виплату одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України “Матигероїня”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р.
№ 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої
території
України,
районів
проведення
антитерористичної операції та населених пунктів, що
розташовані на лінії зіткнення, для покриття витрат на

32

04-15

Державна соціальна допомога на дітейсиріт та дітей, позбавленого
батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях.

33

04-16

Державна соціальна допомога
особам, що не мають права на
пенсію, та інвалідам

34

04-17

Тимчасова державна соціальна
допомога непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку, але
не набула права на пенсію.

35

04-18

Субсидія для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг.

36

04-19

Субсидія на придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива.

37

04-20

Компенсація та допомога
громадянам, постраждалим

проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг”
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р.
№81 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім’ях”
Закон України “Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005р.
№261 “Порядок призначення і виплати державної
соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р.
№1098 “Порядок призначення тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р.
№848 “Про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998р.
№1156 “Про новий розмір витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива у разі
надання житлової субсидії”
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р.
№409 “Про встановлення державних соціальних
стандартів
у
сфері
житлово-комунального
обслуговування”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р.
№848 “Про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998р.
№1156 “Про новий розмір витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива у разі
надання житлової субсидії”
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р.
№409 “Про встановлення державних соціальних
стандартів
у
сфері
житлово-комунального
обслуговування”
Закон України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

внаслідок Чорнобильської
катастрофи

катастрофи”
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”
Закон України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”
Закон України “Про статус ветеранів військової
служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх
соціальний захист”.
Закон України “Про освіту”
Закон України “Основи законодавства про охорону
здоров’я”
Закон України “Основи законодавства про культуру”
Закон України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”
Закон України «Про охорону дитинства»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003
року №117 «Про Єдиний державний автоматизований
реєстр осіб, які мають право на пільги»
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
року №389 «Про затвердження Порядку надання пільг
окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї».
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014
року №409 «Про встановлення державних соціальних
стандартів
у
сфері
житлово-комунального
обслуговування».
Бюджетний кодекс України
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”
Закон України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”
Закон України “Про статус ветеранів військової
служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх
соціальний захист”.
Закон України “Про освіту”
Закон України “Основи законодавства про охорону
здоров’я”
Закон України “Основи законодавства про культуру”
Закон України «Про охорону дитинства»

38

04-21

Включення громадян до Єдиного
державного автоматизованого реєстру
осіб, які мають право на пільги.

39

04-22

Пільги на придбання твердого та
рідкого пічного палива особам, які
мають право на пільги.

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
року №389 «Про затвердження Порядку надання пільг
окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї».
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
року №77 «Про затвердження Порядку надання пільг
на придбання твердого палива і скрапленого газу за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам»

40

04-23

Пільги на придбання скрапленого газу
особам, які мають право на пільги.

Розпорядження голови облдержадміністрації для
здійснення виплат замість надання пільг на придбання
твердого палива та скрапленого газу на відповідний
рік
Бюджетний кодекс України
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”
Закон України «Про охорону дитинства»
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
року №389 «Про затвердження Порядку надання пільг
окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї».
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
року №77 «Про затвердження Порядку надання пільг
на придбання твердого палива і скрапленого газу за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам»
Розпорядження голови облдержадміністрації для
здійснення виплат замість надання пільг на придбання
твердого палива та скрапленого газу на відповідний
рік

Розділ V «ПИТАННЯ КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ»
41

05-01

42

05-02

43

06-01

44

06-02

45

06-03

46

06-04

Взяття на облік громадян, які
потребують поліпшення житлових
умов
Взяття громадян на соціальний
квартирний облік

Житловий кодекс Української РСР, Закон України
“Про місцеве самоврядування в Україні”
Закон України “Про житловий фонд соціального
призначення”

Розділ VІ «ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ»
Земельний кодекс України
Видача рішення про надання
дозволу на розроблення проекту
ЗУ «Про Державний земельний кадастр»
землеустрою
щодо
відведення
ЗУ «Про землеустрій»
земельної ділянки, для передачі у
власність, для будівництва та
обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд.
Видача рішення про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки,
для передачі у власність, для ведення
особистого селянського господарства
Видача рішення про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в
оренду (у власність) фізичним особам
Видача рішення про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та
передача(надання) безоплатно у

Земельний кодекс України
ЗУ «Про Державний земельний кадастр»
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»
Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».
Земельний кодекс України.

власність(на умовах оренди) земельної
ділянки фізичним особам
Видача рішення про надання дозволу
на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) фізичним особам
Видача рішення про затвердження
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передача (надання)
безоплатно у власність земельної
ділянки фізичним особам
Видача рішення про дострокове
припинення права користування
земельною ділянкою на умовах оренди
фізичним особам

Земельний кодекс України.

47

06-05

48

06-06

49

06-07

50

06-08

Видача рішення про поновлення
договору оренди землі фізичним
особам

51

06-09

Видача рішення про продаж земельних
ділянок комунальної власності

52

06-10

Видача рішення про надання згоди на
передачу в суборенду орендованої
земельної ділянки (або її частини)
фізичним особам

53

06-11

Видача
рішення
затвердження
землеустрою щодо
земельної ділянки

про
проекту
відведення

Земельний кодекс України
ЗУ «Про Державний земельний кадастр»
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»

54

06-12

Видача рішення про затвердження

Земельний кодекс України
ЗУ «Про Державний земельний кадастр»
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»

проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки,
цільове призначення якої змінюється
55

06-13

56

06-14

Видача рішення про погодження
проекту землеустрою та меж земельної
ділянки
Видача рішення про затвердження
технічної документації із землеустрою

Земельний кодекс України.

Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».
Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».
Земельний кодекс України.
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».
Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».

Земельний кодекс України
ст. 12, 158
Земельний кодекс України
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»

57

06-15

Видача рішення про надання дозволу
на продовження договору оренди на
земельну ділянку.

Земельний кодекс України
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»
ЗУ «Про оренду землі»

58

06-16

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

59

06-17

Видача рішення про внесення змін до
договору оренди землі (договору
оренди земельної ділянки, договору на
право тимчасового користування
землею (в тому числі, на умовах
оренди)
Видача рішення про припинення
права оренди земельної ділянки або її
частини у разі добровільної відмови
орендаря.

60

06-18

Видача

рішення

про

затвердження
технічної
документації:
з експертної оцінки земельної
ділянки у межах населених пунктів
Надання викопіювання з
картографічних матеріалів

61

06-19

62

06-20

Видача рішення про припинення права
постійного користування земельної
ділянки за згодою власника.

63

06-21

64

06-22

65

06-23

Видача рішення про прийняття
рішення про продаж земельних ділянок
комунальної власності (за зверненням
особи)
Видача архівної копії про виділення
земельних ділянок
Видача рішення про дозвіл на розробку
плану детального планування території
земельної ділянки (цільове
призначення якої змінюється)

66

06-24

67

07-01

Видача рішення про дозвіл на
затвердження плану детального
планування території земельної
ділянки (цільове призначення якої
змінюється)

Земельний кодекс України
ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»
ЗУ «Про оренду землі»
ЗУ «Про оцінку земель»

Земельний кодекс України
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»
Земельний кодекс України
ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні»
ЗУ “Про місцеве
самоврядування в Україні”

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».
Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».

Розділ VII «ІНШІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ»
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Видача рішення про
Україні»
присвоєння(зміну) адреси об’єкту
нерухомого майна

68

07-02

Видача рішення про погодження
режиму роботи підприємств, установ і
організацій сфери обслуговування

69

07-03

70

07-04

71

07-05

72

07-06

73

07-07

Видача копій рішень (виконкому,
сільської ради)
Видача акта обстеження зелених
насаджень
Видача дозволу(ордера) на видалення
зелених насаджень
Видача акту обстеження матеріальнопобутових умов сім’ї
Видача характеристики на громадян

74

07-08

75

07-09

76

07-10

77

07-11

Видача довідки про користування
земельною ділянкою

78

07-12

Видача довідки про наявність та
розмір земельної ділянки(паю)

79

07-13

Видача довідки про членство
особистого селянського господарства

80

07-14

81

07-15

Видача довідки про адресу об’єкта
нерухомого майна
Видача
витягу із погосподарської
книжки

82

07-16

83

07-17

Видача
довідки
про
прийняття
спадщини
Видача довідки про заробітну плату
на призначення пенсії
Видача
довідок
про
фактичне
надходження коштів до бюджету від
сплати за ліцензії на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами

Видача довідки про проживання та
ведення спільного господарства
Прийняття заяви на надання
матеріальної допомоги громадянам

1. Пп. 4 п. б ст. 30, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
2. Закон України «Про санітарне та епідемічне
благополуччя населення»
Закон України «Про заяви і звернення громадян» від
02.10.1996 №393/96-ВР
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05. 1997 р. №280/97-ВР
Кримінально-виконавчий кодекс України від 22.05.
2008 р. № 10 –рп/ 2008. Кримінально-процесуальний
кодекс України від 13.01.11 №1001-05. Цивільний –
процесуальний кодекс України від 22.04. 2008 р. №8рп/2008
Закон України «Про нотаріат»
Цивільний кодекс України
Закон України «Про пенсійне забезпечення» від
05.11. 1991 р. № 1788-Х11
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня
1996 року №493 “Про Тимчасовий порядок видачі
ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами ” із змінами і
доповненнями
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми» № 2811-Х11 від 21.11.1992 р,
Закон України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» № 1768-111 від 01.06.
2000р
Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768111,
Закон України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» № 1768-111 від 01.06.
2000 р
Закон України «Про особисте селянське
господарство» від 15.05.2003 р.
№ 742 – IV
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05. 1997 р. №280/97-ВР
Закон України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зі змінами і
доповненнями
Закон України «Про загально-обов’язкове державне
пенсійне страхування»

Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»

84

07-18

Прийняття документів на включення
до реєстру фізичних осіб на
отримання бюджетної дотації за
утримання та збереження молодняку
великої рогатої худоби

85

07-19

86

07-20

87

07-21

88

07-22

89

07-23

90

07-24

91

07-25

92

07-26

93

07-27

94

07-28

95

07-29

96

07-30

Видача довідки про заготівлю
сільськогосподарської продукції
Видача довідки в лісове господарство
про потребу будівельному лісі
Підготовка
подання до суду про
призначення опікунів і піклувальників
над недієздатними та обмежено
дієздатними громадянами
Видача дозволу
опікуну/піклувальнику на вчинення
правочинів щодо: відмови від
майнових прав підопічного; видання
письмових зобов’язань від імені
підопічного; укладення договорів, які
підлягають нотаріальному
посвідченню та (або) державній
реєстрації
Надання дозволу на укладення
договору міни, відчуження,
дарування майна, право власності на
яке має дитина
Надання дозволу на укладення
договору міни, відчуження,
дарування майна, право
користування яким має дитина
Надання дозволу на укладення
договору застави майна, право
власності на яке або право
користування яким має дитина
Надання дозволу на виділення частки
майна у спільній сумісній
власності дитини
Надання дозволу на укладення
договору купівлі-продажу, дарування
(прийняття в дар) майна на
ім’я дитини
Надання дозволу на зняття коштів від
імені дитини
Надання дозволу на відмову від
прийняття спадщини від
імені дитини
Надання дозволу на укладення інших
видів договорів (про будівництво,

Постанова Кабінету Міністрів України Про
затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для
підтримки галузі

Закон України «Про особисте селянське
господарство» від 15.05.2003 р.№ 742 – IV
Закон України «Про особисте селянське
господарство» від 15.05.2003 р.№ 742 – IV

Цивільний кодекс України
Сімейний кодекс України
Закон України « Про захист малолітніх і
неповнолітніх дітей»
Цивільний кодекс України
Сімейний кодекс України

Цивільний кодекс України
Сімейний кодекс України

Цивільний кодекс України
Сімейний кодекс України

Цивільний кодекс України
Сімейний кодекс України

Цивільний кодекс України
Сімейний кодекс України
Цивільний кодекс України
Сімейний кодекс України

Цивільний кодекс України
Сімейний кодекс України
Цивільний кодекс України
Сімейний кодекс України
Цивільний кодекс України
Сімейний кодекс України
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07-31

98

07-32

99

07-33

100

07-34

101

07-35

102

07-36

103

07-37

104

07-38

105

08-01

106

08-02

107

08-03

108

08-04

спадковий договір, реєстрація
транспортного засобу тощо) від
імені дитини
Рішення про встановлення опіки
Цивільний кодекс України
(піклування) над малолітньою
Сімейний кодекс України
(неповнолітньою) дитиною/дітьми
Рішення про надання дозволу на
Цивільний кодекс України
визначення або зміну імені, прізвища
Сімейний кодекс України
дитини за відсутності згоди одного з
батьків
Рішення про визначення способу
Цивільний кодекс України
участі у вихованні дитини того з
Сімейний кодекс України
батьків, який проживає окремо від
дитини
Висновок про визначення місця
Цивільний кодекс України
проживання малолітньої дитини з
Сімейний кодекс України
одним із батьків
Рішення про визначення місця
Цивільний кодекс України
проживання малолітньої дитини з
Сімейний кодекс України
одним із батьків
Висновок про
Цивільний кодекс України
доцільність/недоцільність позбавлен
Сімейний кодекс України
ня батьківських прав громадян
Рішення про надання статусу
Цивільний кодекс України
дитини, яка постраждала внаслідок
Сімейний кодекс України
воєнних дій та збройних конфліктів
Висновок про підтвердження місця
Цивільний кодекс України
проживання дитини для її
Сімейний кодекс України
тимчасового виїзду за межі України
Розділ VIІI «ПОСЛУГИ ПІДРОЗДІЛУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ»

Надання довідкової інформації
(номери телефонів, адреси органів
Пенсійного фонду, режим роботи,
порядок звернень на прийом,
попередній запис на прийом тощо)
Попередній запис на прийом до
керівництва територіального
управління або керівників
структурних підрозділів управління
Надання консультацій, роз’яснень
щодо застосування законодавства
про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування, пенсійне
забезпечення, права та обов’язки
платників ЄСВ та застрахованих
осіб

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,
Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»

Прийом замовлень на видачу довідок:
- про розмір пенсії;
- про перебування на обліку;

Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»

109

08-05

- про заробітну плату за формою ОК5(ОК-2,ОК-7)
Закон України «Про загальнообов’язкове державне
Видача довідок, пенсійних посвідчень
пенсійне страхування»

Надання
переліку
документів, Закон України «Про загальнообов’язкове державне
необхідних
для
призначення пенсійне страхування»
(перерахунку) пенсій, допомоги на
поховання
111
08-07
Прийом документів для проведення Закон України «Про загальнообов’язкове державне
попередньої оцінки права особи на пенсійне страхування»
призначення пенсії, її перерахунок
112
08-08
Прийом заяв про надання допомоги у Закон України «Про загальнообов’язкове державне
витребуванні
документів,
для пенсійне страхування»
підтвердження
страхового
стажу,
заробітної плати для призначення
(перерахунку) пенсій
Закон України «Про загальнообов’язкове державне
113
08-09
Прийом заяв та документів щодо:
- переведення виплати пенсії за новим пенсійне страхування»
місцем проживання;
- виплати пенсії за довіреністю;
- зміни способу виплати пенсії;
- поновлення виплати пенсії;
- перерахунку призначених пенсій;
- встановлення пенсії за особливі
заслуги перед Україною;
- виплати недоотриманої пенсії
114
08-10
Забезпечення доступу до електронних Закон України «Про загальнообов’язкове державне
сервісів Пенсійного фонду України, пенсійне страхування»
надання допомоги в користуванні ними
Розділ IX «ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ – ПІДПРИЄМЦІВ»
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних
115
09-01 Державна реєстрація юридичної
110

116

08-06

09-02

117

09-03

118

09-04

119

09-05

особи
Державна реєстрація змін до
відомостей про юридичну особу, що
містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань, у т.ч. змін до
установчих документів юридичної
особи
Державна реєстрація переходу
юридичної особи на діяльність на
підставі модельного статуту
Державна реєстрація переходу
юридичної особи з модельного
статуту на діяльність на підставі
установчого документа
Державна реєстрація включення

осіб та фізичних осіб - підприємців»

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

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

120

09-06

121

09-07

122

09-08

123

09-09

124

09-10

125

09-11

126

09-12

127

09-13

128

09-14

129

09-15

130

09-16

131

09-17

відомостей про юридичну особу,
зареєстровану до 1 липня 2004 р.,
відомості про яку не містяться в
Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань
Державна реєстрація рішення про
виділ юридичної особи
Державна реєстрація рішення про
припинення юридичної особи
Державна реєстрація рішення про
відміну рішення про припинення
юридичної особи
Державна реєстрація зміни складу
комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії),
голови комісії або ліквідатора
Державна реєстрація припинення
юридичної особи в результаті її
ліквідації
Державна реєстрація припинення
юридичної особи в результаті її
реорганізації
Державна реєстрація створення
відокремленого підрозділу
юридичної особи
Державна реєстрація змін до
відомостей про відокремлений
підрозділ юридичної особи, що
містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань
Державна реєстрація припинення
відокремленого підрозділу
юридичної особи
Державна реєстрація фізичної особи
– підприємця
Державна реєстрація включення
відомостей про фізичну особу підприємця, зареєстровану до 1
липня 2004 р., відомості про яку не
містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань
Державна реєстрація змін до
відомостей про фізичну особу -

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

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

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

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

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

132

09-18

133

09-19

134

09-20

підприємця, що містяться в
Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань
Державна реєстрація припинення
підприємницької діяльності
фізичної особи – підприємця
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
проставляння апостилю, витяг з
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських
формувань, копії документів, що
містяться в реєстраційній справі
відповідної юридичної особи,
громадського формування, фізичної
особи - підприємця)
Виправлення помилок у відомостях
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних

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

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

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

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

Розділ X «ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ »
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав
135
10-01
Державна реєстрація права власності
на нерухоме майно та їх обтяжень»
на нерухоме майно
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав
136
10-02
Державна реєстрація іншого речового
на нерухоме майно та їх обтяжень»
права на нерухоме майно
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав
137
10-03
Державна реєстрація обтяження
на нерухоме майно та їх обтяжень»
речового права на нерухоме майно
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав
138
10-04
Внесення змін до запису Державного
на нерухоме майно та їх обтяжень»
реєстру речових прав на нерухоме
майно
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав
139
10-05
Скасування державної реєстрації
на нерухоме майно та їх обтяжень»
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень
140
10-06
Скасування запису Державного реєстру Закон України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
речових прав на нерухоме майно
Закон України «Про державну реєстрацію речових
141
10-07
Скасування рішення державного
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
реєстратора
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав
142
10-08
Взяття на облік безхазяйного
на нерухоме майно та їх обтяжень»
нерухомого майна

143

10-09

144

11-01

145

11-02

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав
Надання інформації з Державного
на нерухоме майно та їх обтяжень»
реєстру речових прав на нерухоме
майно
Розділ XІ «ПОСЛУГИ ПІДРОЗДІЛУ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ»*
Статті 32 та 33 Закону України „Про землеустрій”
Видача відомостей із фонду
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.2004
документації із землеустрою, що
№ 1553 „Про затвердження Положення про Державний
включена до Державного фонду
фонд документації із землеустрою”
документації із землеустрою
Закон України “Про землеустрій”
Видача довідки з державної
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2011
статистичної звітності про наявність
№ 835 “Деякі питання надання Державною служ-бою з
земель та розподіл їх за власниками
питань геодезії, картографії та кадастру та її
земель, землекористувачами, угіддями

146

11-03

Видача витягу з технічної документації
про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки

147

11-04

Державна реєстрація земельної ділянки
з видачою витягу з Державного
земельного кадастру

148

11-05

Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей (змін до них) про
земельну ділянку

149

11-06

Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей про межі частини
земельної ділянки, на яку поширюється
права суборенди, сервітуту, з видачою
витягу

150

11-07

Виправлення технічної помилки у
відомостях з Державного земельного
кадастру, допущеної органом, що
здійснює його ведення, з видачою
витягу

територіальними органами адміністративних послуг”
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.05.2014
№ 523-р “Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади
через центри надання адміністративних послуг”
Статті 20, 23 Закону України “Про оцінку земель”
Пункт 8 Методики нормативної грошової оцінки земель
несільськогосподарського призначення (крім земель
населених пунктів), затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1278 .
Пункт 2-1 Методики нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського призначення та
населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 23 березня 1995 р. №213. П.2
Додатку 3 до постанови Кабінету Міністрів України від
01 серпня 2011 №1217
Розпорядження Кабінету Міністрів України від
16.05.2014
№ 523-р “Деякі питання надання
адміністративних послуг органів виконавчої влади
через центри надання адміністративних послуг”
Стаття 24 Закону України “Про Державний земельний
кадастр”
П.110 Порядку ведення Державного земельного
кадастру,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17.10.2012 року № 1051
Стаття 21 Закону України “Про Державний земельний
кадастр”
Пункт 118 Порядку ведення Державного земельного
кадастру,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051
Стаття 29 Закону України “Про Державний земельний
кадастр”
Пункти 125, 126, 127, 165 Порядку ведення Державного
земельного кадастру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №
1051.
Стаття 37 Закону України “Про Державний земельний
кадастр”
Пункти 139, 142, 144, 149 Порядку ведення Державного
земельного кадастру, затвердженого постановою

151

11-08

Надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі витягу з
Державного земельного кадастру про
земельну ділянку

152

11-09

Надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі
викопіювань з кадастрової основи
Державного земельного кадастру,
кадастрової карти (плану)

153

11-10

Видача довідки про наявність та розмір
земельної частки (паю), довідки про
одержання у власність земельної
ділянки у межах норм безоплатної
приватизації за певним видом її
цільового призначення (використання)

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №
1051
Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний
кадастр”
Пункти 166, 167, 168 Порядку ведення Державного
земельного кадастру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051
Стаття 38 Закону України “Про Державний земельний
кадастр”
Пункти 166, 167, 168, 172, 181, 182 Порядку ведення
Державного земельного кадастру, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012
№ 1051
Частина четверта статті 116 Земельного кодексу
України.
Пункти 198, 199 Порядку ведення Державного
земельного кадастру, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року №
1051.

*-адміністративні послуги будуть надаватись на підставі узгодженого рішення між ЦНАП
та терпідрозділом Держгеокадастру.

Додаток 2
до рішення Боратинської
сільської ради
від 15.07.2019 № 10/6

№
з/п

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються
через ВРМ (с.Промінь,с.Баїв) відділу «Центр надання адміністративних послуг»
Боратинської сільської ради
Код
Назва
Законодавчі акти України, якими передбачено
АП
адміністративної послуги
надання адміністративної послуги

1

01-01

Розділ І «РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ»
Закон України “Про державну реєстрацію актів
Видача свідоцтва про народження

2

01-02

Видача свідоцтва про шлюб

3

01-03

Видача свідоцтва про смерть

4
5
6

01-04
01-05
01-06

7

02-01

Видача довідки про народження
Видача довідки про смерть
Видача довідки про здійснення
поховання
Розділ ІІ «РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ»
Закон України від «Про свободу пересування та вільний
Реєстрація місця
вибір місця проживання в Україні»
проживання/перебування особи

8

02-02

Зняття з реєстрації місця
проживання/перебування особи

9

02-03

Видача довідки про реєстрацію місця Закон України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 №
проживання особи

10

02-04

11

02-05

цивільного стану”
Закон України “Про державну реєстрацію актів
цивільного стану”
Закон України “Про державну реєстрацію актів
цивільного стану”
Згідно ст.135 Сімейного кодексу України
Цивільний кодекс України
Цивільний кодекс України

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

1382-ІV (абзац восьмий статті 3)
Наказ МВС від 22.11.2012 № 1077 «Про затвердження
Порядку реєстрації місця проживання та місця
перебування фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів» (пункт 8.8. Розділу
VIII)
Закон України від «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні»

Видача довідки про зняття з реєстрації
місця проживання
Внесення до паспорта громадянина
України відомостей про зміну нумерації
будинків, перейменування вулиць
(проспектів,
бульварів,
площ,
Закон України від «Про свободу пересування та вільний
провулків, кварталів тощо), населених
вибір місця проживання в Україні»
пунктів,
адміністративнотериторіальних одиниць, зміни в
адміністративно-територіальному
устрої

реєстрацію Закон

12

02-06

Видача довідки про
неповнолітніх в будинку

13

02-07

Видача довідки про склад сім’ї для
призначення державних соціальних
допомог та житлових субсидій

14

02-08

15

02-09

16

02-10

Видача довідки про склад сім’ї
призовника
Видача довідки про склад сім’ї або
зареєстрованих у житловому
приміщені/будинку осіб
Видача довідки про проживання без
реєстрації

17

України « Про захист малолітніх і
неповнолітніх дітей»
Цивільний кодекс України
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми» № 2811-Х11 від 21.11. 1992 р.;
Закон України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» №1768-111 від 01.06.2000 р
Закон України «Про військовий обов’язок і військову
службу»
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми» № 2811-Х11 від 21.11. 1992 р.
Закон України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 р.
№1382-1У.

Розділ ІІІ «ПОСЛУГИ ПІДРОЗДІЛУ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ»
03-01
Вклеювання до паспорта громадянина П. 8 Положення про паспорт громадянина України,
України фотокартки при досягненні затвердженого Постановою ВРУ «Про затвердження
положень про паспорт громадянина України та про
громадянином 25- і 45-річного віку
паспорт громадянина України для виїзду за кордон» від
26. 06.1992 №2503-XII. Наказ МВС «Про затвердження
Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина
України» від 13.04.2012 №320

18

Розділ ІV «ПОСЛУГИ ПІДРОЗДІЛУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ»
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з
Допомога у зв’язку з вагітністю та
дітьми”
пологами.

04-01

19

04-02

Допомога при народженні дитини.

20

04-03

Допомога на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування.

21

04-04

Допомога на дітей одиноким матерям.

22

04-05

Допомога при усиновленні дитини.

23

04-06

Державна соціальна допомога
малозабезпеченим сім’ям.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р.
№1751 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р.
№1751 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р.
№1751 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р.
№1751 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001р.
№1751 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”
Закон України “Про державну допомогу сім’ям з
дітьми”
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.02.2003р.

№250 “Порядок призначення і виплати державної
соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям”
Закон України “Про державну соціальну допомогу
Державна допомога особам з
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”
інвалідністю з дитинства та дітям з
Наказ Міністерства соціальної політики України,
інвалідністю.
Міністерства фінансів України, Міністерства охорони
здоров’я України від 30.04.2002р. №226/293/169
“Порядок надання державної соціальної допомоги
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006р.
Тимчасова державна допомога дітям,
№189 “Порядок призначення та виплати тимчасової
батьки яких ухиляються від сплати
державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
аліментів.
сплати аліментів, не мають можливості утримувати
дитину або місце проживання їх невідоме
Закон України “Про психіатричну допомогу”
Щомісячна грошова допомога особі,
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000р.
яка проживає разом з особою з
.№ 1192 “Порядок надання щомісячної грошової
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом
психічного розладу.
з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу,
який за висновком лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду, на
догляд за ним”
Закон
України
“Про
соціальні
послуги”
Щомісячна компенсація фізичній
Постанова
Кабінету
Міністрів
України
від
29.04.2004р.
особі, яка надає соціальні послуги
№558 “Порядок призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги”
Постанова Кабінету Міністрів Украни від 13
Допомога багатодітним сім’ям, в яких
березня
2019 р. № 250 « Деякі питання надання
виховуються діти до 6-ти років
соціальної підтримки багатодітним сім’ям»

24

04-07

25

04-08

26

04-09

27

04-10

28

04-11

29

04-12

Одноразова винагорода жінкам, яким
присвоєно почесне звання “Матигероїня”.

30

04-13

Збір пакету документів для присвоєння
почесного звання «Мати-героїня»

31

04-14

Щомісячна адресна допомога особам,
які переміщуються з тимчасово
окупованої території України та
районів проведення анти
терористичної операції, для покриття
витрат на проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних послуг.

32

04-15

Державна соціальна допомога на дітейсиріт та дітей, позбавленого

Указ Президента України від 25.12.2007р. №1254/2007
“Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно
почесне звання України “Мати-героїня”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011р.
№268 “Про виплату одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України “Матигероїня”
Указ Президента України від 25.12.2007р. №1254/2007
“Про одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно
почесне звання України “Мати-героїня”
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2011р.
№268 “Про виплату одноразової винагороди жінкам,
яким присвоєно почесне звання України “Матигероїня”
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014р.
№ 505 “Про надання щомісячної адресної допомоги
особам, які переміщуються з тимчасово окупованої
території
України,
районів
проведення
антитерористичної операції та населених пунктів, що
розташовані на лінії зіткнення, для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житловокомунальних послуг”
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р.
№81 “Про затвердження Порядку призначення і
виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт

33

04-16

батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних сім’ях.

та дітей, позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у
дитячих будинках сімейного типу та прийомних
сім’ях”

Державна соціальна допомога
особам, що не мають права на
пенсію, та інвалідам

Закон України “Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”

34

04-17

Тимчасова державна соціальна
допомога непрацюючій особі, яка
досягла загального пенсійного віку,
але не набула права на пенсію.

35

04-18

Субсидія для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг.

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005р.
№261 “Порядок призначення і виплати державної
соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та інвалідам”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017р.
№1098 “Порядок призначення тимчасової державної
соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату”
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р.
№848 “Про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998р.
№1156 “Про новий розмір витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива у разі
надання житлової субсидії”
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р.
№409 “Про встановлення державних соціальних

стандартів у сфері
обслуговування”
36

04-19

Субсидія на придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.1995р.
№848 “Про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на
оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива”
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.1998р.
№1156 “Про новий розмір витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива у разі
надання житлової субсидії”
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014р.
№409 “Про встановлення державних соціальних

стандартів у сфері
обслуговування”
37

04-20

Компенсація та допомога
громадянам, постраждалим
внаслідок Чорнобильської
катастрофи

житлово-комунального

житлово-комунального

Закон України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”

38

04-21

Включення громадян до Єдиного
державного автоматизованого реєстру
осіб, які мають право на пільги.

39

04-22

Пільги на придбання твердого та
рідкого пічного палива особам, які
мають право на пільги.

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”
Закон України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”
Закон України “Про статус ветеранів військової
служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх
соціальний захист”.
Закон України “Про освіту”
Закон України “Основи законодавства про охорону
здоров’я”
Закон України “Основи законодавства про культуру”
Закон України “Про соціальний і правовий захист
військовослужбовців та членів їх сімей”
Закон України «Про охорону дитинства»
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003
року №117 «Про Єдиний державний автоматизований
реєстр осіб, які мають право на пільги»
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
року №389 «Про затвердження Порядку надання пільг
окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї».
Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014
року №409 «Про встановлення державних соціальних
стандартів
у
сфері
житлово-комунального
обслуговування».
Бюджетний кодекс України
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”
Закон України “Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи”
Закон України “Про статус ветеранів військової
служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх
соціальний захист”.
Закон України “Про освіту”
Закон України “Основи законодавства про охорону
здоров’я”
Закон України “Основи законодавства про культуру”
Закон України «Про охорону дитинства»
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
року №389 «Про затвердження Порядку надання пільг
окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї».
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
року №77 «Про затвердження Порядку надання пільг
на придбання твердого палива і скрапленого газу за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам»
Розпорядження голови облдержадміністрації для
здійснення виплат замість надання пільг на придбання
твердого палива та скрапленого газу на відповідний
рік

40

04-23

Пільги на придбання скрапленого газу
особам, які мають право на пільги.

Бюджетний кодекс України
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту”
Закон України «Про охорону дитинства»
Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.2015
року №389 «Про затвердження Порядку надання пільг
окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї».
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007
року №77 «Про затвердження Порядку надання пільг
на придбання твердого палива і скрапленого газу за
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам»
Розпорядження голови облдержадміністрації для
здійснення виплат замість надання пільг на придбання
твердого палива та скрапленого газу на відповідний
рік

Розділ V «ПИТАННЯ КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ»
41

05-01

42

05-02

43

06-01

44

06-02

45

06-03

46

06-04

Взяття на облік громадян, які
потребують поліпшення житлових
умов
Взяття громадян на соціальний
квартирний облік

Житловий кодекс Української РСР, Закон України
“Про місцеве самоврядування в Україні”
Закон України “Про житловий фонд соціального
призначення”

Розділ VІ «ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ»
Земельний кодекс України
Видача рішення про надання
дозволу на розроблення проекту
ЗУ «Про Державний земельний кадастр»
землеустрою
щодо відведення
ЗУ «Про землеустрій»
земельної ділянки, для передачі у
власність, для будівництва та
обслуговування
житлового
будинку, господарських будівель і
споруд.
Видача рішення про Надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки,
для передачі у власність, для ведення
особистого селянського господарства
Видача рішення про надання дозволу
на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в
оренду (у власність) фізичним особам
Видача рішення про затвердження
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та
передача(надання) безоплатно у

Земельний кодекс України
ЗУ «Про Державний земельний кадастр»
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»
Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».
Земельний кодекс України.

власність(на умовах оренди) земельної
ділянки фізичним особам
Видача рішення про надання дозволу
на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) фізичним особам
Видача рішення про затвердження
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на
місцевості) та передача (надання)
безоплатно у власність земельної
ділянки фізичним особам
Видача рішення про дострокове
припинення права користування
земельною ділянкою на умовах оренди
фізичним особам

47

06-05

48

06-06

49

06-07

50

06-08

Видача рішення про поновлення
договору оренди землі фізичним
особам

51

06-09

52

06-10

Видача рішення про продаж
земельних ділянок комунальної
власності
Видача рішення про надання згоди на
передачу в суборенду орендованої
земельної ділянки (або її частини)
фізичним особам

53

06-11

Видача рішення про затвердження
проекту
землеустрою
відведення земельної ділянки

54

06-12

щодо

Видача рішення про затвердження
проекту
землеустрою
щодо
відведення
земельної
ділянки,
цільове призначення якої змінюється

55

06-13

56

06-14

Видача рішення про погодження
проекту землеустрою та меж
земельної ділянки
Видача рішення про затвердження
технічної документації із землеустрою

Земельний кодекс України.

Земельний кодекс України.

Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».
Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».
Земельний кодекс України.
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».
Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».

Земельний кодекс України
ЗУ «Про Державний земельний кадастр»
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»
Земельний кодекс України
ЗУ «Про Державний земельний кадастр»
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»
Земельний кодекс України
ст. 12, 158
Земельний кодекс України
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»

57

06-15

Видача рішення про надання дозволу
на продовження договору оренди на
земельну ділянку.

Земельний кодекс України
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»
ЗУ «Про оренду землі»

58

06-16

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

59

06-17

Видача рішення про внесення змін до
договору оренди землі (договору
оренди земельної ділянки, договору на
право тимчасового користування
землею (в тому числі, на умовах
оренди)
Видача рішення про припинення
права оренди земельної ділянки або її
частини у разі добровільної відмови
орендаря.

60

06-18

Видача

рішення

про

затвердження
технічної
документації:
з експертної оцінки земельної
ділянки у межах населених пунктів
Надання викопіювання з
картографічних матеріалів

Земельний кодекс України
ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»
ЗУ «Про оренду землі»
ЗУ «Про оцінку земель»

Земельний кодекс України
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
ЗУ «Про землеустрій»

61

06-19

62

06-20

Видача рішення про припинення права
постійного користування земельної
ділянки за згодою власника.

Земельний кодекс України
ЗУ «Про місцеве
самоврядування в Україні»

63

06-21

ЗУ “Про місцеве
самоврядування в Україні”

64

06-22

65

06-23

Видача рішення про прийняття
рішення про продаж земельних
ділянок комунальної власності (за
зверненням особи)
Видача архівної копії про виділення
земельних ділянок
Видача рішенн про дозвіл на розробку
плану детального планування території
земельної ділянки (цільове
призначення якої змінюється)

66

06-24

Видача рішенн про дозвіл на
затвердження плану детального
планування території земельної
ділянки (цільове призначення якої
змінюється)

ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»
Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».
Земельний кодекс України.
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні».
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний земельний кадастр».

Розділ VII «ІНШІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ»

Видача рішення про
присвоєння(зміну) адреси об’єкту
нерухомого майна
Видача рішення про погодження
режиму роботи підприємств, установ і
організацій сфери обслуговування

67

07-01

68

07-02

69

07-03

70

07-04

71

07-05

72

07-06

73

07-07

74

07-08

75

07-09

76

07-10

77

07-11

Видача довідки про користування
земельною ділянкою

78

07-12

Видача довідки про наявність та
розмір земельної ділянки(паю)

79

07-13

Видача довідки про членство
особистого селянського господарства

80

07-14

81

07-15

Видача довідки про адресу об’єкта
нерухомого майна
Видача
витягу із погосподарської
книжки

82

07-16

Видача копій рішень (виконкому,
сільської ради)
Видача акта обстеження зелених
насаджень
Видача дозволу(ордера) на видалення
зелених насаджень
Видача акту обстеження матеріальнопобутових умов сім’ї
Видача характеристики на громадян

Видача
довідки
про прийняття
спадщини
Видача довідки про заробітну плату
на призначення пенсії
Видача
довідок
про
фактичне
надходження коштів до бюджету від
сплати за ліцензії на право роздрібної
торгівлі алкогольними напоями і
тютюновими виробами

Видача довідки про проживання та
ведення спільного господарства

Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»
1. Пп. 4 п. б ст. 30, ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
2. Закон України «Про санітарне та епідемічне
благополуччя населення»
Закон України «Про заяви і звернення громадян» від
02.10.1996 №393/96-ВР
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
Закон України «Про благоустрій населених пунктів»
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05. 1997 р. №280/97-ВР
Кримінально-виконавчий кодекс України від 22.05.
2008 р. № 10 –рп/ 2008. Кримінально-процесуальний
кодекс України від 13.01.11 №1001-05. Цивільний –
процесуальний кодекс України від 22.04. 2008 р. №8рп/2008
Закон України «Про нотаріат»
Цивільний кодекс України
Закон України «Про пенсійне забезпечення» від
05.11. 1991 р. № 1788-Х11
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 травня
1996 року №493 “Про Тимчасовий порядок видачі
ліцензій на право імпорту, експорту спирту етилового,
коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами ” із змінами і
доповненнями
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми» № 2811-Х11 від 21.11.1992 р,
Закон України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» № 1768-111 від 01.06.
2000р
Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768111,
Закон України «Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям» № 1768-111 від 01.06.
2000 р
Закон України «Про особисте селянське
господарство» від 15.05.2003 р.
№ 742 – IV
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21.05. 1997 р. №280/97-ВР
Закон України «Про державну реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зі змінами і
доповненнями
Закон України «Про загально-обов’язкове державне
пенсійне страхування»

83

07-17

Прийняття заяви на надання
матеріальної допомоги громадянам

84

07-18

Прийняття документів на включення
до реєстру фізичних осіб на
отримання бюджетної дотації за
утримання та збереження молодняку
великої рогатої худоби

85

07-19

86

Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»
Постанова Кабінету Міністрів України Про
затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для
підтримки галузі

Закон України «Про особисте селянське
Видача довідки про заготівлю
господарство» від 15.05.2003 р.№ 742 – IV
сільськогосподарської продукції
Закон України «Про особисте селянське
07-20
Видача довідки в лісове
господарство» від 15.05.2003 р.№ 742 – IV
господарство про потребу в
будівному лісі
Розділ VІII «ПОСЛУГИ ПІДРОЗДІЛУ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ»

86

08-01

87

08-02

88

08-03

89

08-04

90

08-05

91

08-06

92

08-07

93

08-08

Надання довідкової інформації
(номери телефонів, адреси органів
Пенсійного фонду, режим роботи,
порядок звернень на прийом,
попередній запис на прийом тощо)
Попередній запис на прийом до
керівництва територіального
управління або керівників
структурних підрозділів управління
Надання консультацій, роз’яснень
щодо застосування законодавства
про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування, пенсійне
забезпечення, права та обов’язки
платників ЄСВ та застрахованих
осіб

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,
Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»

Прийом замовлень на видачу довідок: Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»
- про розмір пенсії;
- про перебування на обліку;
- про заробітну плату за формою ОК5(ОК-2,ОК-7)
Видача довідок, пенсійних посвідчень Закон України «Про загальнообов’язкове державне
Надання
переліку
документів,
необхідних
для
призначення
(перерахунку) пенсій, допомоги на
поховання
Прийом 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

пенсійне страхування»
Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»
Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»

94

08-09

95

08-10

Прийом заяв та документів щодо:
- переведення виплати пенсії за новим
місцем проживання;
- виплати 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

Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування»

