
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через 
відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого  комітету 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області» в новій 
редакції 

З метою забезпечення надання адміністративних послуг, створення 
зручних та доступних умов для отримання необхідних громадянам та суб'єктам 
господарювання адміністративних послуг, якості їх надання, відповідно до 
Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів 
України Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання 
адміністративних послуг від 16.05.2014 № 523 та керуючись частиною 
четвертою статті 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Гірська сільська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через 
відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого  комітету 
Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області» в новій 
редакції згідно з додатком № 1 

2. Затвердити графік прийому відділу «Центр надання адміністративних 
послуг» виконавчого комітету Гірської сільської ради у новій редакції згідно з 
додатком № 2. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення Гірської сільської ради 
від 20 березня 2021 року №  296-10-VІІІ.         

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію  
з  питань дотримання законності, запобігання корупції, депутатської діяльності, 
депутатської етики, регламенту та контролю за виконанням рішень ради. 
  

від 23 грудня 2021 року 

№  __________________     
 
Сільський голова                                                                      Роман ДМИТРІВ            

 
 
 
 
 
 



ПОГОДЖЕНО: 
В.о. начальника відділу  
правового та кадрового забезпечення ______________Євгеній СТЕПАНЕНКО 
 
Секретар сільської ради  __________________ Людмила ШЕРШЕНЬ  
 
Начальник відділу «ЦНАП» ________________Яна ЧІВІЛЬДЄЄВА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 1  

до рішення Гірської сільської ради 
 від 23.12.2021 № _______________ 

 

ПЕРЕЛІК 
адміністративних та інших послуг 

Відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Гірської сільської  ради   

 
№ з/п Код 

послуги 
за 

Гідом 

Найменування 
адміністративної послуги 

Правові підстави для надання 
адміністративної послуги 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ  

1 00030 Державна реєстрація 
народження 

Цивільник кодекс України від 16.01.2003 №435-IV
Цивільний процесуальний кодекс України, 

Сімейний кодекс України, 
Закон України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану», 
Постанова КМУ від 09.01.2013 №9 «Про 

затвердження Порядку підтвердження факту 
народження дитини поза закладом охорони 

здоров’я 

2 00033 Державна реєстрація смерті Цивільник кодекс України від 16.01.2003 №435-IV
Цивільний процесуальний кодекс України, 

Сімейний кодекс України, 
Закон України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану» 

3 00031 Державна реєстрація шлюбу Цивільник кодекс України від 16.01.2003 №435-IV
Цивільний процесуальний кодекс України, 

Сімейний кодекс України, 
Закон України «Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану», 
Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 Декрет 

«Про державне мито» частина п&#39;ята статті 3 
Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №669-р «Про
реалізацію пілотного проекту у сфері державної 

реєстрації актів цивільного стану» 

РЕЄСТРАЦІЯ/ ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ  

4 00034 Реєстрація місця проживання Закон України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні» 

5 00037 Зняття з реєстрації місця 
проживання  

-//- 

 00040 Реєстрація місця перебування -//- 



6 00038 Видача довідки про реєстрацію 
місця проживання або місця 

перебування особи 

Закон України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні» від 
11.12.2003 № 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) 

7 00039 Видача довідки про зняття з   
реєстрації місця проживання 

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

11.12.2003 № 1382-ІV, 
Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання 
та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру" 

8 00029 Внесення до паспорта 
громадянина України 

відомостей про зміну нумерації 
будинків, перейменування 

вулиць (проспектів, бульварів, 
площ, провулків, кварталів 
тощо), населених пунктів, 

адміністративно-
територіальних одиниць, зміни 

в адміністративно-
територіальному устрої 

Закон України "Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні" ст. 6, 

Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про 
затвердження Правил реєстрації місця проживання 

та Порядку передачі органами реєстрації 
інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру" 

9  Видача витягу зареєстрованих   
у житловому 

приміщенні/будинку осіб 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про звернення громадян» 

НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ, 
ДЕ НЕМАЄ НОТАРІУСІВ 

 01239 Посвідчення заповіту (крім 
секретного) 

Закон України "Про нотаріат" стаття 37, 
Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про 
державне мито" ч. 3 ст. 2, підп. п) п. 3 ст. 3, 
Наказ ЦОВВ від 11.11.2011 №3306/5 "Про 

затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 
посадовими особами органів місцевого 

самоврядування" 

 01247 Скасування заповіту (окрім 
секретного) 

Закон України "Про нотаріат" ст. 37, 56, 57, 
Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про 

державне мито" пп. "є" п. 3 статті 3, 
Наказ ЦОВВ від 11.11.2011 №3306/5 "Про 

затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 
посадовими особами органів місцевого 
самоврядування" п. 1.8, 1.9 розділу ІІІ 

 01251 Видача дублікатів втрачених 
або зіпсованих документів, 

Закон України "Про нотаріат" статті 37, 53, 
Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про 



посвідчених посадовою 
особою органу місцевого 

самоврядування 

державне мито" пп. 3 п. 3 статті 3, 
Наказ ЦОВВ від 11.11.2011 №3306/5 "Про 

затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 
посадовими особами органів місцевого 

самоврядування" п. 2.16 

 01248 Засвідчення вірності копій 
(фотокопій) документів і 

виписок з них 

Закон України "Про нотаріат" стаття 37, 
Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про 

державне мито" пп. н п. 3 статті 3, 
Наказ ЦОВВ від 11.11.2011 №3306/5 "Про 

затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 
посадовими особами органів місцевого 

самоврядування" 

 01249 Засвідчення справжності 
підпису на документах 

Закон України "Про нотаріат" глава 11, 
Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про 

державне мито" пп. р п.3 статті 3, 
Наказ ЦОВВ від 11.11.2011 №3306/5 "Про 

затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 
посадовими особами органів місцевого 

самоврядування" 

 01250 Посвідчення довіреностей, 
прирівнюваних до нотаріально 
посвідчених, крім довіреностей 

на право розпорядження 
нерухомим майном, 

довіреності на управління і 
розпорядження 

корпоративними правами та 
довіреностей на користування 

та розпорядження 
транспортними засобами 

Закон України "Про нотаріат" ст. 37, 40, 73, 
Наказ ЦОВВ від 11.11.2011 №3306/5 "Про 

затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 
посадовими особами органів місцевого 

самоврядування" 

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ 

 00041 Державна реєстрація права 
власності на нерухоме майно, 

права довірчої власності як 
способу забезпечення 

виконання зобов’язання на 
нерухоме майно, об’єкт 

незавершеного будівництва 

Закон України "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень" статті 4-5, 
12, 19-22; частина 9, стаття 18; стаття 19, статті 27

29, стаття 34, 
Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно" пункт 
30, 41, 45, 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень" пункти 6-25, 25-1, 30-34, 40
44, 48-58, 59-68, 75-81-4, 

Наказ ЦОВВ від 28.03.2016 №898/5 "Про 
врегулювання відносин, пов’язаних з державною 
реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що 
розташоване на тимчасово окупованій території 

України" пункти 1-6, 
Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про 

затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень 



у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень" пункти 1-7 

 00042 Державна реєстрація речового 
права, похідного від права 

власності 

Закон України "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень" пункт 2, 
частина 1, стаття 4; статті 19-22, стаття 27, стаття 

34, 
Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно" пункт 
31, 44, 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень" пункти 6-25, 25-1, 30-34, 

Наказ ЦОВВ від 28.03.2016 №898/5 "Про 
врегулювання відносин, пов’язаних з державною 
реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що 
розташоване на тимчасово окупованій території 

України" пункти 1-6, 
Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про 

затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень" пункти 1-7 

 00043 Скасування запису Державного 
реєстру речових прав на 

нерухоме майно, скасування 
державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, скасування рішення 
державного реєстратора (за 

судовим рішенням) 

Закон України "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень" статті 19-
22, частина 3-4, стаття 26,статті 27, 27-1, стаття 34

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень пункти 40-76, 
Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно" пункти 
46-54, 

Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 Про 
затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень 

у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень пункти 1-7 

 00046 Внесення змін до записів 
Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

Закон України "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень" частина 
друга, третя, стаття 26; стаття 37; частина друга, 

статті 31-1; абзац третій, пункт 9, частина восьма, 
стаття 32, 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень" Розділ ІІ, 
Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно" Пункти 
6, 8, 45, 

Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про 
затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень 

у сфері державної реєстрації речових прав на 



нерухоме майно та їх обтяжень" Пункти 1-7 

 00047 Надання інформації з 
Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

Закон України "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень" стаття 32,

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень" пункт 1, 
Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно" пункти 
55-58, 

Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про 
затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень 

у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень" пункти 1-7 

 00049 Взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна 

Закон України "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Стаття 12, 

стаття 19, стаття 34,абзац четвертий, частина 
третя, стаття 2; частина чотирнадцять, стаття 18, 

Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно" Пункт 
36, 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень" Пункти 82-88, 
Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про 

затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень 
у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень" Пункти 1-7 

 00048 Державна реєстрація обтяжень 
речових прав на нерухоме 

майно 

Закон України "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень" статті 19-

22, 27, 34, 
Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно" пункти 
1-45, 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень" пункти 6-25, 25-1, 30-34, 

Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про 
затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень 

у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень" пункти 1-7 

 01174 Заборона вчинення 
реєстраційних дій 

Закон України "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень" статті 19-

21, стаття 25; абзац другий, частина четверта, 
стаття 26; частина третя, стаття 31-1, стаття 34, 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень" пункти 5-1, 6-25, 25-1, 30-

34, 



Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно" пункт 5; 
частина 1, пункт 6; пункт 10; пункт 14; пункт 20, 

Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про 
затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень 

у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень" пункт 1-7 

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ 

 00050 Державна реєстрація створення 
юридичної особи (крім 

громадського формування та 
релігійної організації) 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань", 
Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань" підпункт 
2 пункту 1, 

Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" розділи ІІ - ІV 

 00052 Державна реєстрація 
включення відомостей про 

юридичну особу (крім 
громадського формування та 

релігійної організації), 
зареєстровану до 1 липня 2004 

року, відомості про яку не 
містяться в Єдиному 
державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських 

формувань 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань" ст. 17, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,

Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" п. 16, 
Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань" за 

текстом 

 00054 Державна реєстрація змін до 
відомостей про юридичну 
особу (крім громадського 
формування та релігійної 

організації), що містяться в 
Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських 
формувань, у тому числі змін 

до установчих документів 
юридичної особи (крім 

громадського формування та 
релігійної організації) 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" стаття 17, 
Постанова КМУ від 25.12.2015 №1133 "Про 
надання послуг у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань у скорочені строки" 

пункти 1-4, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,

Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №427/28557 "Про 
затвердження Порядку функціонування порталу 



електронних сервісів юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи" Розділи I-II, 

Наказ ЦОВВ від 05.03.2012 №367/20680 "Про 
затвердження Вимог до написання найменування 
юридичної особи, її відокремленого підрозділу, 
громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, крім організації профспілки2 
пункти 1-3, 

Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" за текстом, 
Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань" за 

текстом 

 00056 Державна реєстрація переходу 
юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на 
підставі власного установчого 
документа (крім громадського 

формування та релігійної 
організації) 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" стаття 17, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,

Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань", 
Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 

затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" за текстом 

 00057 Державна реєстрація переходу 
юридичної особи на діяльність 
на підставі модельного статуту 

(крім громадського 
формування та релігійної 

організації) 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" стаття 17, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,

Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань" за 

текстом, 
Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 

затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" за текстом 

 00058 Державна реєстрація рішення Закон України "Про державну реєстрацію 



про виділ юридичної особи 
(крім громадського 

формування та релігійної 
організації) 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань" стаття 17, 

Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 
Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,
Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 

затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" за текстом 

 00073 Державна реєстрація рішення 
про припинення юридичної 
особи (крім громадського 

формування та та релігійної 
організації) 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" стаття 17, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,

Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" за текстом, 
Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 "Про 

затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань" за 

текстом 

 00083 Державна реєстрація рішення 
про відміну рішення про 

припинення юридичної особи 
(крім громадського 

формування та релігійної 
організації) 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" стаття 17, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,

Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань" за 

текстом, 
Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 

затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" за текстом 

 00094 Державна реєстрація зміни 
складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії) 

юридичної особи (крім 
громадського формування та 

релігійної організації) 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" стаття 17, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,

Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 



підприємців та громадських формувань" за 
текстом, 

Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" за текстом 

 00097 Державна реєстрація 
припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (крім 
громадського формування та 

релігійної організації) 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" стаття 17, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,

Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань" за 

текстом, 
Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 

затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" за текстом 

 00100 Державна реєстрація 
припинення юридичної особи в 
результаті її реорганізації (крім 

громадського формування та 
релігійної організації) 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань" стаття 17, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,

Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" 

 00087 Державна реєстрація створення 
відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім 
громадського формування та 

релігійної організації) 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" ст. 1, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,

Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань" Весь 
нормативний документ 

 00090 Державна реєстрація змін до 
відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи 
(крім громадського 

формування та релігійної 
організації) 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" стаття 17, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,



Наказ ЦОВВ від 05.03.2012 №368/5 "Про 
затвердження Вимог до написання найменування 
юридичної особи, її відокремленого підрозділу, 
громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, крім організації профспілки" за 
текстом, 

Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 "Про 
затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи" за текстом, 

Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань" за 

текстом, 
Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 

затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" за текстом 

 00092 Державна реєстрація 
припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи 

(крім громадського 
формування та релігійної 

організації) 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" стаття 17Постанова КМУ 
від 04.12.2019 №1137 "Питання Єдиного 

державного вебпорталу електронних послуг та 
Реєстру адміністративних послуг" 1-23Наказ 

ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про затвердження 
форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань" за текстомНаказ ЦОВВ від 09.02.2016 
№359/5 "Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи" за текстом 

 00106 Державна реєстрація фізичної 
особи - підприємця 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань" абзац шостий пункту 14 
частини першої ст. 1, ст. 14, 15, 18, 27, 28, 

Постанова КМУ від 28.04.2021 №418 "Порядок 
реалізації експериментального проекту щодо 

державної реєстрації фізичної особи підприємцем 
в автоматичному режимі", 

Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 
Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,
Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 "Про 

затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи" пункти 1-5, 

Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 



затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" Розділи I-III, 
Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №1500/29630 "Про 

затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань" підпунк 1 
пункту 1 

 00109 Державна реєстрація 
включення відомостей про 

фізичну особу – підприємця, 
зареєстровану до 1 липня 2004 

року, відомості про яку не 
містяться в Єдиному 
державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських 

формувань 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" статті 14,15,18, 27, 28, 36
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,

Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань" підпункт 
1 пункт 1, 

Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 
затвердження Порядку державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" Розділи I-III, 
Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 "Про 

затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи" пункти 1-5 

 00108 Державна реєстрація змін до 
відомостей про фізичну особу 
– підприємця, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських 

формувань 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" стаття 18, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,

Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань", 
Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 

затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи", 
Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 "Про 

затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи" 

 00107 Державна реєстрація Закон України "Про державну реєстрацію 



припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи – 
підприємця за її рішенням 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань" ст. 18, 

Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 
Єдиного державного вебпорталу електронних 

послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23,
Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань" за 

текстом, 
Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 

затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" за текстом, 
Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 "Про 

затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи" за текстом 

 01179 Виправлення помилок, 
допущених у відомостях 

Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських 

формувань 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" ст. 32, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23 

 00234 Видача витягу з Єдиного 
державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських 

формувань 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" ст. 11, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 

пункти 1-23, 
Наказ ЦОВВ від 10.06.2016 №1657/5 "Про 

затвердження Порядку надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань" 

 00235 Видача виписки з Єдиного 
державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських 
формувань у паперовій формі 

для проставлення апостиля 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" стаття 11, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 «Питання 
Єдиного державного веб-порталу електронних 

послуг та Єдиного державного порталу 
адміністративних послуг» пункти 1-23, 

Наказ ЦОВВ від 10.06.2016 №1657/5 "Про 
затвердження Порядку надання відомостей з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань" розділ ІІ 



 00234 Видача витягу з Єдиного 
державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських 

формувань 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" ст. 11, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 

пункти 1-23, 
Наказ ЦОВВ від 10.06.2016 №1657/5 "Про 

затвердження Порядку надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань" 

 00236 Видача документів, що 
містяться в реєстраційній 
справі юридичної особи, 

громадського формування, що 
не має статусу юридичної 
особи, фізичної особи – 

підприємця 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" статті 11, 36, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 

пункти 1-23, 
Наказ ЦОВВ від 10.06.2016 №1657/5 "Про 

затвердження Порядку надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань" розділ ІІІ 

 01179 Виправлення помилок, 
допущених у відомостях 

Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських 

формувань 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" ст. 32, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 1-23 

 00683 Підтвердження відомостей про 
кінцевого бенефіціарного 
власника юридичної особи 

Закон України "Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань" стаття 17-1, 
Постанова КМУ від 04.12.2019 №1137 "Питання 

Єдиного державного вебпорталу електронних 
послуг та Реєстру адміністративних послуг" 

пункти 1-23, 
Наказ ЦОВВ від 18.11.2016 №3268/5 "Про 
затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань" пункт 1, 
Наказ ЦОВВ від 09.02.2016 №359/5 "Про 

затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 

юридичної особи" розділ ІІ, 
Наказ ЦОВВ від 23.03.2016 №784/5 "Про 

затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи" розділ ІІ 



ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ* 

 00060 Надання відомостей з 
Державного земельного 

кадастру у формі витягу з 
Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку 

Закон України "Про Державний земельний 
кадастр" стаття 38Закон України "Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень" норма Закону, 

Постанова КМУ від 17.10.2012 №1051 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру" Пункти 166, 167, 1671, 168, 
171, 1771, 

Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг" пункт 155 Перелік 

 00069 Державна реєстрація земельної 
ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного 
кадастру 

Закон України "Про Державний земельний 
кадастр" Стаття 24, 

Постанова КМУ від 03.06.2020 №455 "Деякі 
питання реалізації пілотного проекту із 

запровадження принципу екстериторіальності в 
державній реєстрації земельних ділянок", 

Постанова КМУ від 17.10.2012 №1051 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру" Пункти 110, 110-1, 110-2, 
111, 

Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг" Додаток 

 00061 Надання відомостей з 
Державного земельного 

кадастру у формі довідки, що 
містить узагальнену 

інформацію про землі 
(території) 

Закон України "Про Державний земельний 
кадастр" Стаття 38Постанова КМУ від 17.10.2012 

№10518, 173, 177 Порядку "Про затвердження 
Порядку ведення Державного земельного 

кадастру" Пункти 166, 167, 168, 179, 180 Порядку 
ведення Державного земельного кадастру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 17 жовтня 2012 р. № 1051, 

Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг" пункт 156 Переліку 

 00062 Надання відомостей з 
Державного земельного 

кадастру у формі викопіювання 
з картографічної основи 
Державного земельного 

кадастру, кадастрової карти 
(плану) 

Закон України "Про Державний земельний 
кадастр" Стаття 38, 

Постанова КМУ від 17.10.2012 №1051 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру" Пункти 166, 167, 168, 172, 
181, 182, 183 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. 

№ 1051, 
Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 



адміністративних послуг" пункт157 Переліку 

 00068 Видача витягу з технічної 
документації про нормативну 

грошову оцінку земельної 
ділянки 

Закон України "Про оцінку земель" Статті 20, 
23Постанова КМУ від 16.11.2016 №831 "Про 

затвердження Методики нормативної грошової 
оцінки земель сільськогосподарського 

призначення", 
Постанова КМУ від 07.02.2018 №105 "Про 

проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) 
нормативної грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення та внесення 
змін до деяких постанов Кабінету Міністрів 

України", 
Постанова КМУ від 23.11.2011 №1278 "Про 

затвердження Методики нормативної грошової 
оцінки земель несільськогосподарського 

призначення (крім земель населених пунктів)", 
Постанова КМУ від 23.03.1995 №213 "Про 

Методику нормативної грошової оцінки земель 
населених пунктів"Розпорядження КМУ від 
16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади 
через центри надання адміністративних послуг"  

Наказ ЦОВВ від 23.05.2017 №262 "Про 
затвердження Порядку нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського 
призначення", 

Наказ ЦОВВ від 25.11.2016 №489 "Про 
затвердження Порядку нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів", 
Наказ ЦОВВ від 22.08.2013 №508 "Про 

затвердження Порядку нормативної грошової 
оцінки земель несільськогосподарського 

призначення (крім земель населених пунктів)" 

 00085 Видача висновку про 
погодження документації із 

землеустрою 

Кодекс Земельний Стаття 186, 186, 
Постанова КМУ від 31.08.2016 №580 "Деякі 

питання реалізації пілотного проекту із 
запровадження принципу екстериторіальності 

погодження документації із землеустрою 
територіальними органами Державної служби з 

питань геодезії, картографії та кадастру", 
Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів

виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг" Перелік 

адміністративних послуг органів виконавчої влади, 
які надаються через центр надання 

адміністративних послуг 

 00064  Надання довідки про наявність 
та розмір земельної частки 

(паю)  

Кодекс Земельний стаття 202 

Закон України "Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям" Стаття 4 



Постанова КМУ від 17.10.2012 №1051 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру" пункти 198, 199 Порядку 
ведення Державного земельного кадастру 

Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг" пункти 52, 54, 78-80, 84

ЗЕМЕЛЬНІ ПОСЛУГИ 

 00218 Надання дозволу на 
виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, 

оренду чи постійне 
користування 

Кодекс Земельний кодекс ст. 12, 92, 120, 122, 123,
Закон України "Про Державний земельний 

кадастр" ст. 11, 13, 14, 
Закон України "Про землеустрій" ст. 49, 50, 51 

 00182 Затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

Кодекс Земельний стаття 12, 20, 122 , 186, 
Закон України "Про землеустрій" ст. 50 

 00217 Затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у разі зміни 

її цільового призначення 

Кодекс Земельний стаття 12, 20, 122 , 186, 
Закон України "Про землеустрій" стаття 50, 

Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" стаття 26, 

Закон України "Про Державний земельний 
кадастр" стаття 24, 

Закон України "Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень" стаття 27, 

28 

 00202 Надання дозволу на 
розроблення технічної 

документації із землеустрою 
щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості) 

Кодекс Земельний ст. 123 
Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" ст. 33 
Закон України "Про Державний земельний 

кадастр" ст. 21, 24, 37  

 00214 Затвердження технічної 
документації із землеустрою 

щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

Земельний кодекс України статті 12, 79-1, 122, 123, 
186  

 00175 Видача рішення про 
припинення права власності на 

земельну ділянку, права 
постійного користування 

земельною ділянкою у разі 
добровільної відмови 

землевласника, 
землекористувача  

Кодекс Земельний Статті 15-1, 122, 142 

Наказ ЦОВВ від 07.07.2020 №280 "Про 
затвердження типових інформаційних та 

технологічних карток адміністративних послуг, які 
надаються територіальними органами 

Держгеокадастру"  



 00192 Припинення права оренди 
земельної ділянки або її 

частини у разі добровільної 
відмови орендаря  

Кодекс Земельний ст. 12, 42, 116, 186 

Закон України "Про оренду землі" ст. 7, 31-34  

 

 00178 Надання згоди розпорядників 
земельних ділянок комунальної 

власності на поділ та 
об’єднання таких ділянок 

Кодекс Земельний ст. 110, 116, 120, 121,Закон 
України "Про землеустрій" ст. 19, 22, 56 

 00244 Видача довідки про наявність у 
фізичної особи земельних 

ділянок 

Кодекс Податковий підпункт 165.1.24 пункту 165.1 
статті 165 розділу IV 

Наказ ЦОВВ від 17.01.2014 №32 "Про 
затвердження Порядку видачі довідки про 

наявність у фізичної особи земельних ділянок та її 
форми" 

  Видача довідки про відсутність 
забудов на земельній ділянці 

Земельний кодекс України  

 01161 Видача рішення про передачу у 
власність, надання у постійне 

користування та оренду 
земельних ділянок, що 

перебувають у державній або 
комунальній власності 

Кодекс Земельний стаття 123 

Закон України "Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері господарської 

діяльності" п.114 

 00174 Видача рішення про продаж 
земельних ділянок державної 

та комунальної власності 

Кодекс Земельний ст. 127, 128 

 02304 Надання витягу з містобудівної 
документації/ 
викопіювання з містобудівної 
документації населених 
пунктів Гірської сільської ради 

Закон України "Про землеустрій" ст. 50 
Закон України "Про регулювання містобудівної 

діяльності" ст. 16 
Постанова КМУ від 01.09.2021 №926 "Порядок 

розроблення, оновлення, внесення змін та 
затвердження містобудівної документації" п.91 

ПОСЛУГИ  В СФЕРІ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ 

 00153 Прийняття рішення про 
присвоєння адреси об’єкту 

нерухомого майна 

Закон України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" стаття 26-3 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень"  

Постанова КМУ від 27.03.2019 №367 "Деякі 
питання дерегуляції господарської діяльності"   

 01240 Прийняття рішення про зміну 
адреси об’єкта нерухомого 

майна 

Закон України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" стаття 26-3 

Постанова КМУ від 27.03.2019 №367 "Деякі 



 

 

питання дерегуляції господарської діяльності" 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень"  

 

 

 01279 Прийняття рішення про 
переведення дачних і садових 

будинків у жилі будинки 

Житловий Кодекс Української РСР 

постанова КМУ «Про затвердження Порядку 
переведення дачних і садових будинків, що 

відповідають державним будівельним нормам, у 
жилі будинки» № 321 від 29.04.2021 

 00190 Оформлення паспорта 
прив’язки тимчасової споруди 

для провадження 
підприємницької діяльності 

Закон України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" ст. 28 

Наказ ЦОВВ від 21.10.2011 №244 "Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької 
діяльності"  

 00191 Внесення змін до паспорта 
прив’язки тимчасової споруди 

для провадження 
підприємницької діяльності 

Закон України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" ст. 28 

Наказ ЦОВВ від 21.10.2011 №244 "Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької 
діяльності" 

 00193 Продовження строку дії 
паспорта прив'язки тимчасової 

споруди для провадження 
підприємницької діяльності 

Закон України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" стаття 28 

Наказ ЦОВВ від 21.10.2011 №244 "Про 
затвердження Порядку розміщення тимчасових 

споруд для провадження підприємницької 
діяльності" п. 2.18 

 00156 Видача будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки 

Закон України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" ст. 27 

Наказ ЦОВВ від 05.07.2011 №103 "Про 
затвердження Порядку видачі будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки" 

 01193 Внесення змін до будівельного 
паспорта забудови земельної 

ділянки 

Закон України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" ст. 27 

Наказ ЦОВВ від 05.07.2011 №103 "Про 
затвердження Порядку видачі будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки" 

 01192 Надання дубліката 
будівельного паспорта 

Закон України "Про регулювання містобудівної 



забудови земельної ділянки діяльності" ст. 27 

Наказ ЦОВВ від 05.07.2011 №103 "Про 
затвердження Порядку видачі будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки" п. 2.15 

 00158 Надання містобудівних умов та 
обмежень забудови земельної 

ділянки 

Закон України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" стаття 29 

Наказ ЦОВВ від 31.05.2017 №135 "Про 
затвердження Порядку ведення реєстру 

містобудівних умов та обмежень" 

 01186 Внесення змін до 
містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної 
ділянки 

Закон України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" стаття 29 

Наказ ЦОВВ від 31.05.2017 №135 "Про 
затвердження Порядку ведення реєстру 

містобудівних умов та обмежень" 

 01886 Скасування містобудівних 
умов та обмежень забудови 

земельної ділянки 

Закон України "Про регулювання містобудівної 
діяльності" стаття 29 

Наказ ЦОВВ від 31.05.2017 №135 "Про 
затвердження Порядку ведення реєстру 

містобудівних умов та обмежень" 

 00183 Видача дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами у межах 

населеного пункту 

Закон України "Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності" стаття 4-1 

Закон України "Про рекламу" стаття 16 

Постанова КМУ від 29.12.2003 №2067 "Про 
затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами" 

 01346 Внесення змін у дозвіл на 
розміщення зовнішньої 

реклами 

Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" ст. 1 

Постанова КМУ від 29.12.2003 №2067 "Про 
затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами" п. 28 

 00186 Продовження строку дії 
дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

Закон України "Про рекламу" ст. 16 

Постанова КМУ від 29.12.2003 №2067 "Про 
затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами"  

 00187 Анулювання дозволу на 
розміщення зовнішньої 

реклами 

Закон України "Про рекламу" ст. 16 

Постанова КМУ від 29.12.2003 №2067 Про 
затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами 

  Видача довідки про  



присвоєння адреси 

ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ (БЛАГОУСТРІЙ, ЖИТЛО ТОЩО) 

 00194 Видача дозволу на порушення 
об’єктів благоустрою 

Закон України "Про благоустрій населених 
пунктів" стаття 26-1 

Постанова КМУ від 30.10.2013 №870 "Про 
затвердження Типового порядку видачі дозволів на 
порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх 

видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 
анулювання дозволів"  

 00195 Переоформлення дозволу на 
порушення об’єктів 

благоустрою 

Закон України "Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності" стаття 4-1 

Закон України "Про благоустрій населених 
пунктів" стаття 26-1 

Постанова КМУ від 30.10.2013 №870 "Про 
затвердження Типового порядку видачі дозволів на 
порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх 

видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 
анулювання дозволів"  

 00197 Анулювання дозволу на 
порушення об’єктів 

благоустрою 

Закон України "Про благоустрій населених 
пунктів" ст. 10 

Постанова КМУ від 30.10.2013 №870 "Про 
затвердження Типового порядку видачі дозволів на 
порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх 

видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 
анулювання дозволів" 

  Видача дозволу на 
використання об’єкту 

благоустрою на території 
Гірської сільської ради для 

здійснення торговельної 
діяльності 

 

 

  Надання/видача дозволу на 
надання послуг у сфері розваг 
на території Гірської сільської 

ради 
 

 

  Надання дозволу на участь у 
ярмарковому заході  

 

 

 00159 Видача ордеру на видалення 
зелених насаджень 

 

Закон України "Про благоустрій населених 
пунктів" стаття 28Постанова КМУ від 01.08.2006 
№1045 "Про затвердження Порядку видалення 

дерев, кущів, газонів і квітників у населених 
пунктах" 



 00036 Взяття на облік громадян, які 
потребують поліпшення 

житлових умов 

Кодекс Житловий стаття 6 

Постанова КМУ від 11.12.1984 №470 "Про 
затвердження Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання 
їм жилих приміщень в Українській РСР" пункт 13

Постанова КМУ від 11.03.2011 №238 "Про Єдиний 
державний реєстр громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов"  

 00233 Внесення змін до облікових 
справ громадян, які 

потребують поліпшення 
житлових умов 

Кодекс Житловий ст. 9 
Постанова КМУ від 11.12.1984 №470 "Про 
затвердження Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання 
їм жилих приміщень в Українській РСР" п. 13-20 

 01246 Видача довідки про 
перебування на квартирному 

обліку при Виконавчому 
комітеті Гірської сільської ради 

Кодекс "Житловий кодекс Української РСР" стаття 
1 

Постанова КМУ від 11.12.1984 №470 "Про 
затвердження Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання 
їм жилих приміщень в Українській РСР" п. 18 

 00238 Видача ордера на жиле 
приміщення 

Кодекс "Житловий кодекс України" ст. 60 
Постанова КМУ від 11.12.1984 №470 "Про 
затвердження Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов, і надання 
їм жилих приміщень в Українській РСР" п. 58 

 00240 Видача ордера на службове 
жиле приміщення 

Кодекс "Житловий кодекс України" стаття 119 
Постанова КМУ від 04.02.1988 №37 "Про службові 

жилі приміщення" 

 01245 Видача довідки про 
реєстрацію/останнє місце 
проживання спадкодавця 
(довідка для оформлення 

спадщини) 

Кодекс Цивільний кодекс України глава 84Закон 
України "Про нотаріат" ст. 1 

Наказ ЦОВВ від 11.11.2011 №3306/5 "Про 
затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 

посадовими особами органів місцевого 
самоврядування" п. 1.13 

 02077 Видача довідки про те, що 
місце проживання спадкоємця 

на день смерті спадкодавця 
було зареєстровано за однією 

адресою зі спадкодавцем 

Кодекс Цивільний кодекс України глава 84 

Закон України "Про нотаріат" стаття 1 

Постанова КМУ від 11.11.2011 №3306/5 "Про 
затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 

посадовими особами органів місцевого 
самоврядування" п 3.22 

  Видача довідки-
характеристики  

 

  Видача довідки про фактичне 
місце проживання  

 

 01454 Реєстрація пасіки Закон України "Про бджільництво" ст. 13 
Наказ ЦОВВ від 19.02.2021 №338 "Про деякі 



питання у сфері бджільництва" Порядок реєстрації 
пасік 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

 00155 Надання субсидій для 
відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива  

Закон України "Про житлово-комунальні послуги" 
ст. 4 

Постанова КМУ 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”  

 00157 Призначення пільги на 
придбання палива, у тому числі 

рідкого, скрапленого 
балонного газу для побутових 

потреб  

Закон України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" стаття 12, 
Закон України "Про жертви нацистських 

переслідувань" стаття 6.1, 
Закон України "Про основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні" стаття 9, 

Закон України "Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" стаття 20, 
Закон України "Про статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 
ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб 

та їх соціальний захист" стаття 6, 
Закон України "Про освіту" стаття 57, 

Закон України "Про охорону дитинства" стаття 
13Закон України "Про культуру" Стаття 29, 

Закон України Основи законодавства України про 
охорону здоров'я Стаття 77, 

Постанова КМУ від 04.06.2015 №389 "Про 
затвердження Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням 
середньомісячного сукупного доходу сім’ї" 
Постанова КМУ від 17.04.2019 №373 "Деякі 

питання надання житлових субсидій та пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого палива і скрапленого газу у грошовій 

формі"  

 00141 Видача довідки для отримання 
пільг особам з інвалідністю, які 

не мають права на пенсію чи 
соціальну допомогу  

Закон України "Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні" частина 

третя статті 4 
Наказ ЦОВВ від 21.09.2015 №946 "Про 

затвердження форми та Порядку видачі довідки 
для отримання пільг інвалідами, які не мають 

права на пенсію чи соціальну допомогу"  

 00154 Призначення тимчасової 
державної допомоги дітям, 
батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину 
або місце їх проживання чи 

перебування невідоме  

Кодекс Сімейний Ч. 8 ст. 181 
Постанова КМУ від 22.02.2006 №189 "Про 

затвердження Порядку призначення і виплати, 
тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають 
можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме" 



Постанова КМУ від 22.07.2020 №632 Деякі 
питання виплати державної соціальної допомоги, 

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 Про 
затвердження форми Заяви про призначення усіх 
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг 

Наказ ЦОВВ від 19.06.2006 №345 Про 
затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів 
усіх видів соціальної допомоги  

 00133 Призначення державної 
соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям  

Закон України "Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям", 

Постанова КМУ від 24.02.2003 №250 "Про 
затвердження Порядку призначення і виплати 

державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям", 

Наказ ЦОВВ від 19.06.2006 №345 "Про 
затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів 
усіх видів соціальної допомоги", 

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про 
затвердження форми Заяви про призначення усіх 
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг" 

за текстом  

 00143 Призначення державної 
допомоги у зв’язку з вагітністю 

та пологами жінкам, які не 
застраховані в системі 
загальнообов’язкового 

державного соціального 
страхування  

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми" ст. 7, 

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про 
затвердження Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім'ям з дітьми" п. 3, 
Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про 

затвердження форми Заяви про призначення усіх 
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг",

Наказ ЦОВВ від 18.03.2002 №93 "Про 
затвердження форм облікової документації щодо 

призначення державної допомоги у зв’язку з 
вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані 

в системі загальнообов’язкового державного 
соціального страхування, та інструкцій щодо їх 

заповнення"   

 00144 Призначення державної 
допомоги при народженні 

дитини  

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми" ч. 1 ст. 10, 

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про 
затвердження Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім'ям з дітьми" п. 10, 
Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про 

затвердження форми Заяви про призначення усіх 
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг"

 00147 Призначення державної 
допомоги при усиновленні 

дитини  

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми" ст. 12-1, 

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про 
затвердження Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім'ям з дітьми" п. 39  

 00149 Призначення державної 
допомоги на дітей, над якими 

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми" ст. 16 



встановлено опіку чи 
піклування  

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про 
затвердження Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім'ям з дітьми" абз. 1 п. 25  

 00150 Призначення державної 
допомоги на дітей одиноким 

матерям  

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з 
дітьми" ст. 18-1 

Постанова КМУ від 22.07.2020 №632 "Деякі 
питання виплати державної соціальної допомоги" 

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про 
затвердження Порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім'ям з дітьми" Абз. 1-4 п. 33
Наказ ЦОВВ від 19.06.2006 №345 "Про 
затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів 
усіх видів соціальної допомоги" 

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про 
затвердження форми Заяви про призначення усіх 
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг"

 00096 Призначення державної 
соціальної допомоги особам, 
які не мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю  

Закон України "Про державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю" стаття 4, 
Постанова КМУ від 02.04.2005 №261 "Про 

затвердження Порядку призначення і виплати 
державної соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і 
державної соціальної допомоги на догляд" 

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 „Про 
затвердження форми Заяви про призначення усіх 
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”

 00103 Призначення грошової 
допомоги особі, яка проживає 

разом з особою з інвалідністю І 
чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу, яка за 
висновком лікарсько-

консультативної комісії 
закладу охорони здоров'я 

потребує постійного 
стороннього догляду, на догляд 

за нею  

Закон України "Про психіатричну допомогу" абзац 
4 частини 1 ст. 5 

Постанова КМУ від 02.08.2000 №1192 "Про 
надання щомісячної грошової допомоги особі, яка 

проживає разом з особою з інвалідністю I чи II 
групи внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарської комісії медичного закладу 
потребує постійного стороннього догляду, на 

догляд за нею" п. 4 
Постанова КМУ від 22.07.2020 №632 "Деякі 

питання виплати державної соціальної допомоги"
Наказ ЦОВВ від 06.10.2006 №345 „Про 
затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів 
усіх видів соціальної допомоги” 

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 „Про 
затвердження форми Заяви про призначення усіх 
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг” 

за текстом  

 00104 Призначення щомісячної 
адресної грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних 

Закон України "Про забезпечення прав і свобод 
внутрішньо переміщених осіб" стаття 11 

Постанова КМУ від 01.10.2014 №505 "Про 
надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття 
витрат на проживання, в тому числі на оплату 



послуг  житлово-комунальних послуг"   

 00229 Взяття на облік для 
забезпечення санаторно-
курортним лікуванням 

(путівками) громадян, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи  

Закон України "Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи" пункт 4 стаття 20 
Постанова КМУ від 28.10.2020 №1035 Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України 
Постанова КМУ від 06.06.2018 №446 Про 

внесення змін до Порядку надання щорічної 
грошової допомоги для компенсації вартості 

путівок санаторно-курортним закладам та 
закладам відпочинку, здійснення доплат за 
рахунок власних коштів, виплати грошової 
компенсації громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 
Постанова КМУ від 08.11.2017 №838 Про розмір 
середньої вартості путівки для виплати грошової 

компенсації замість путівки громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 
Постанова КМУ від 20.09.2005 №936 Про 

затвердження Порядку використання коштів 
державного бюджету для виконання програм, 

пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 
Постанова КМУ від 23.11.2016 №854 "Деякі 
питання санаторно-курортного лікування та 

відпочинку громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи" 

Наказ ЦОВВ від 06.02.2008 №56 Про 
затвердження клінічних протоколів санаторно-
курортного лікування в санаторно-курортних 
закладах (крім туберкульозного профілю) для 

дорослого населення 
Наказ ЦОВВ від 24.05.2017 №868 "Про 

затвердження переліку базових послуг, які входять 
до вартості путівки" 

Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про 
затвердження форм документів щодо забезпечення 
структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населенян санаторно-курортним 
лікуванням осіб пільгових категорій"  

 00751 Установлення статусу, видача 
посвідчень ветеранам праці  

Закон України "Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні" 
Постанова КМУ від 29.07.1994 №521 "Про 

порядок видачі посвідчення і нагрудного знака 
"Ветеран праці"   

 00242 Видача посвідчення особам з 
інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю  

Закон України "Про державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю" стаття 9 
Закон України "Про державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 



інвалідністю" стаття 1 
Постанова КМУ від 02.04.2005 № 261 "Про 

затвердження Порядку призначення і виплати 
державної соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і 
державної соціальної допомоги на догляд"  

пункт 49 
Наказ ЦОВВ від 30.04.2002 №226/293/169 "Про 

затвердження Порядку надання державної 
соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю" пункти 2.9, 6.6
Наказ ЦОВВ від 11.01.2019 №35 "Про 

затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку 
та зберігання посвідчень для осіб, які одержують 

державну соціальну допомогу відповідно до 
Законів України „Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю” та „Про державну соціальну 
допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю" розділи І, ІІ  

 00119 Видача направлення на 
забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації 
осіб з інвалідністю, дітей з 

інвалідністю та інших 
категорій осіб  

Закон України "Про реабілітацію осіб з 
інвалідністю в Україні" стаття 26 

Закон України "Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні"  

стаття 38 
Постанова КМУ від 05.04.2012 №321 "Про 

затвердження Порядку забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, 
дітей з інвалідністю та інших окремих категорій 

населення і виплати грошової компенсації вартості 
за самостійно придбані технічні засоби 

реабілітації, переліків таких засобів" 
Наказ ЦОВВ від 12.09.2018 №1354 "Про 

затвердження форм документів з обліку та 
забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю та інших окремих категорій 

населення технічними та іншими засобами 
реабілітації"  

 01974 Призначення пільги на оплату 
житла, комунальних послуг  

Кодекс від 08.07.2010 №2456 Бюджетний ст. 87 
Закон України Про соціальний захист дітей війни" 

Стаття 5 
Закон України "Про музеї та музейну справу" 

Стаття 28 
Закон України "Про захист рослин" стаття 20 
Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну 

справу" ст. 30 
Закон України "Про освіту" ст. 54 

Закон України "Про Службу безпеки України"  
ст. 27 

Закон України "Про статус ветеранів військової 
служби, ветеранів органів внутрішніх справ, 

ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб 
та їх соціальний захист" ст. 6 

Закон України "Про соціальний і правовий захист 



військовослужбовців та членів їх сімей" ст. 12 
Закон України "Про реабілітацію жертв репресій 
комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 

років" ст. 6 
Закон України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи" ст. 20, 30 

Закон України "Про основні засади соціальног 
захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні" ст. 7 
Закон України "Про жертви нацистських 

переслідувань" ст. 6-2 
Закон України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту" ст. 12 
Постанова КМУ від 17.04.2019 №373 "Деякі 

питання надання житлових субсидій та пільг на 
оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
твердого палива і скрапленого газу у грошовій 

формі"  

 00226 Взяття на облік для 
забезпечення санаторно-
курортним лікуванням 

(путівками) осіб з інвалідністю  

Закон України "Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні" абзац 6 

стаття 38 
Постанова КМУ від 22.02.2006 №187 "Про 

затвердження Порядку забезпечення санаторно-
курортними 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"  
Постанова КМУ від 27.02.2019 №147 "Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України"Постанова Національна 

соціальна сервісна служба України від 01.03.2017 
№110 "Про затвердження Порядку використання 
коштів, передбачених у державному бюджеті для 

забезпечення деяких категорій інвалідів 
санаторно-курортними путівками, та внесення змін 
до порядків, затверджених постановами Кабінету 
Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 і 

від 31 березня 2015 р. № 200" Постанова 
Національна соціальна сервісна служба України 

від 22.08.2018 №633 "Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 

лютого 2006 р. № 187" 
Наказ ЦОВВ від 25.02.2021 №104 "Про 

встановлення граничної вартості путівки (ліжко-
дня) у 2021 році" 

Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про 
затвердження форм документів щодо забезпечення 
структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення санаторно-
курортнимлікуванням осіб категорій"  

Наказ ЦОВВ від 24.05.2017 №868 "Про 
затвердження переліку базових послуг, які входять 



до вартості путівки" 
Наказ ЦОВВ від 06.02.2008 №56 "Про 

затвердження клінічних протоколів санаторно-
курортного лікування в санаторно-курортних 
закладах (крім туберкульозного профілю) для 

дорослого населення"  

 00227 Забезпечення санаторно-
курортними путівками 

постраждалих учасників 
Революції Гідності, ветеранів 

війни з числа учасників 
антитерористичної 

операції/операції Об’єднаних 
сил, членів сімей загиблих 

(померлих) таких осіб  

Закон України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" пункти 19, 20 
частини першої статті 6, пункти 10-14 частини 

другої статті 7, пункт 13 статті 9 
Постанова КМУ від 31.03.2015 №200 "Про 

затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті на 

забезпечення постраждалих учасників Революції 
Гідності, учасників антитерористичної операції та 

осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях санаторно-

курортним лікуванням"  

 00228 Взяття на облік для 
забезпечення санаторно-
курортним лікуванням 

(путівками) ветеранів війни та 
осіб, на яких поширюється дія 
Законів України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту" та "Про 
жертви нацистських 

переслідувань"  

Закон України "Про жертви нацистських 
переслідувань" стаття 6.1 

Закон України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту" стаття 12, розділ 

ІІІ 
Постанова КМУ від 27.02.2019 №147 "Про 
внесення змін до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України" 
Постанова КМУ від 22.08.2018 №633 "Про 

внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 
України від 22 лютого 2006 р. № 187" 

Постанова КМУ від 01.03.2017 №110 "Про 
затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для 
забезпечення деяких категорій інвалідів 

санаторно-курортними путівками, 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 від 22.02.2006 №187 "Про 

затвердження Порядку забезпечення санаторно-
курортними 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" пункт 5 
Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про 

затвердження форм документів щодо забезпечення 
структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення санаторно-курортним 
лікуванням осіб пільгових категорій”  

 00135 Призначення одноразової 
винагороди жінкам, яким 

Указ Президента від 25.12.2007 №1254 "Про 
одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно 



присвоєно почесне звання 
України "Мати-героїня"  

почесне звання України „Мати-героїня”" 
Постанова КМУ від 28.02.2011 №268 "Про виплату 

одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно 
почесне звання України „Мати-героїня”, та 

одноразової матеріальної допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми”" 

Наказ ЦОВВ від 06.02.2012 №59 "Про 
затвердження форм заявки про виділення 

бюджетних коштів, відомості виплати та звіту про 
виплату одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України „Мати-
героїня”"  

 00101 Призначення компенсації за 
догляд фізичній особі, яка 
надає соціальні послуги з 
догляду без здійснення 

підприємницької діяльності на 
непрофесійній основі  

Закон України "Про соціальні послуги" ч. 7 статті 
13 

Постанова КМУ від 23.09.2020 №859 "Деякі 
питання призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з 
догляду на непрофесійній основі"  

 00112 Призначення одноразової 
грошової/матеріальної 

допомоги особам з 
інвалідністю та дітям з 

інвалідністю  

Закон України "Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні" стаття 

36 
Постанова КМУ від 12.04.2017 №256 Деякі 
питання використання коштів державного 

бюджету для виконання заходів із соціального 
захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш 

вразливих категорій населення  

 00152 Призначення надбавки на 
догляд за особами з 

інвалідністю з дитинства та 
дітьми з інвалідністю  

Закон України "Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю" ст. 3 
Постанова КМУ від 03.02.2021 №79 "Порядок 
призначення і виплати державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю" 

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про 
затвердження форми Заяви про призначення усіх 
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг"

 00151 Призначення державної 
соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю  

Закон України "Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю" ч. 1 ст. 1 
Постанова КМУ від 03.02.2021 №79 "Деякі 
питання призначення і виплати державної 

соціальної допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю"  

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про 
затвердження форми Заяви про призначення усіх 
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг"

 01775 Призначення одноразової 
натуральної допомоги 

"пакунок малюка"  

Закон України "Про державну допомогу сім’ям з 
дітьми" ст. 5 

Постанова КМУ від 25.11.2020 №1180 "Порядок 
надання при народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги “пакунок малюка”  



 01369 Комплексна послуга* 
"єМалятко"  

Сімейний кодекс України розділ ІІІ 
Цивільний кодекс України стаття 49 

Закон України "Про охорону дитинства" стаття 7 
Закон України "Про державну допомогу сім'ям з 

дітьми" стаття 1 
Закон України "Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні"  

стаття 6 
Закон України "Про реєстрацію актів цивільного 

стану" стаття 13 
Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про 

затвердження Порядку призначення і виплати 
державної допомоги сім'ям з дітьми" 

Постанова КМУ від 10.07.2019 №691 "Про 
реалізацію експериментального проекту щодо 

створення сприятливих умов для реалізації прав 
дитини" 

Постанова КМУ від 18.10.2017 №784 "Про 
затвердження Порядку ведення Єдиного 

державного демографічного реєстру та надання з 
нього інформації, взаємодії між уповноваженими 
суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та 

верифікації" 
Постанова КМУ від 22.08.2007 №1064 "Про 
затвердження Порядку ведення Державного 

реєстру актів цивільного стану громадян" 
Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про 

затвердження форми Заяви про призначення усіх 
видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг"

Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 "Про 
затвердження Правил державної реєстрації актів 

цивільного стану в Україні" 
Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 "Про 

затвердження зразка заяви-анкети для внесення 
інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру"  
Наказ ЦОВВ від 19.09.2006 №345 "Про 
затвердження Інструкції щодо порядку 

оформлення і ведення особових справ отримувачів 
усіх видів соціальної допомоги"  

 00122 Видача особі подання про 
можливість призначення її 

опікуном або піклувальником 
повнолітньої недієздатної 
особи або особи, цивільна 
дієздатність якої обмежена 

Кодекс від 18.03.2004 №1618-IV Цивільний 
процесуальний ст. 299, ст. 300 

Кодекс від 16.01.2003 №435 Цивільний ст. 1 
Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 "Про 

затвердження Правил опіки та піклування”  

    

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

  Надання дозволу на укладення Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс 



договору дарування житла 
(майна) неповнолітнім дітям та  
батькам, які мають малолітніх 

дітей  

України 
Закон України «Про основи соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних дітей», Закон 
України «Про охорону дитинства», Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» 
Закон України «Про захист персональних даних», 

Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» 

 п. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини» 

  Видача актів обстеження умов 
проживання дитини 

 

Сімейний кодекс України 
Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 
Постанова Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини» 

 01683 Надання дозволу на вчинення 
правочинів щодо нерухомого 
майна, право власності на яке 
або право користування яким 

має дитина  

Кодекс Цивільний ст. 32 
Кодекс Сімейний ст. 177 

Закон України "Про основи соціального захисту 
бездомних осіб і безпритульних дітей" ст. 12 

Закон України "Про охорону дитинства" ст. 17 
Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 
із захистом прав дитини" п. 66, 67  

 01280 Присвоєння почесного звання 
"Мати-героїня"  

Сімейний кодекс України ст. 149-157 
Указ Президента від 29.06.2001 №476/2001 "Про 

почесні звання України"  

  Надання дозволу на укладання 
договору про припинення 

права на аліменти, у зв`язку з 
передачею права власності на 
нерухоме майно малолітній 

(неповнолітній) дитині 

ст. 190 Сімейного кодексу України 
Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 
Закон України «Про захист персональних даних», 

Закон України «Про доступ до публічної 
інформації», 

п. 66, 67  постанови Кабінету Міністрів України 
від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини» 

 01224 Прийняття рішення про 
визначення місця проживання 

(перебування) дитини  

Кодекс Сімейний стаття 19, 161, 162 
Закон України "Про охорону дитинства" стаття 1 
Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 
із захистом прав дитини" пункт 72  

  Видача довідки або витягу 
щодо підтвердження статусу 

дитини-сироти та дитини, 
позбавленої батьківського 

піклування 

Закон України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування» 
Закон України «Про захист персональних даних», 

Закон України «Про доступ до публічної 



інформації». 
Постанова Кабінету Міністрів України від 

24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини» 
Лист Державного департаменту з усиновлення та 

захисту прав дитини від 20.07.2010 № 3.1/6-
49/3823 

 01839 Надання висновку щодо 
цільового витрачання аліментів 

на дитину  

Кодекс Сімейний ст. 186 
Постанова КМУ від 15.11.2018 №1713 "Про 

затвердження Порядку здійснення органами опіки 
та піклування контролю за цільовим витрачанням 

аліментів на дитину"  

  Видача довідки про 
позбавлення/не позбавлення 

батьківських прав 

Закон України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», 
Закон України «Про захист персональних даних», 

Закон України «Про доступ до публічної 
інформації». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини» 

 01244 Видача довідки про те, що 
батькам за місцем реєстрації не 
видавалось посвідчення батьків 

багатодітної родини  

Закон України "Про охорону дитиства" ст.13 
Постанова КМУ від 02.03.2010 №209 "Деякі 

питання виготовлення і видачі посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї" 

 01200 Вклейка фотокартки в 
посвідчення дитини з 

багатодітної сім`ї у зв`язку з 
досягненням 14-річного віку  

Закон України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з питань соціального 

захисту багатодітних сімей" стаття 1 
Закон України "Про охорону дитинства»," ст. 1 

Постанова КМУ від 02.03.2010 №209 "Деякі 
питання виготовлення і видачі посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї"  

Постанова КМУ від 23.12.2015 №1099 "Деякі 
питання виготовлення і видачі посвідчень батьків 

та дитини з багатодітної сім’ї"  

  Внесення даних про 
новонароджену дитину у 

посвідчення батьків 
багатодітної сім`ї 

Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України з питань соціального 

захисту багатодітних сімей» 
Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 
Закон України «Про захист персональних даних», 

Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 
березня 2010 року № 209 «Деякі питання 

виготовлення і видачі посвідчення батьків з 
багатодітної сім'ї» 

постанова Кабінету Міністрів України від 18 
квітня 2012 року № 319 «Про внесення змін до 



постанови Кабінету Міністрів України від 2 
березня 2010 року № 209» 

Наказ Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту від 29.06.2010 № 1947 «Про 
затвердження Інструкції про порядок видачі 

посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї» 

 01212 Надання висновку про 
підтвердження місця 

проживання дитини для її 
тимчасового виїзду за межі 

України  

Кодекс Сімейний стаття 157 
Закон України "Про охорону дитинства" стаття 1 
Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 
із захистом прав дитини" пункт 72-1  

 01238 Прийняття рішення про 
розв'язання спору між 

батьками щодо визначення або 
зміни імені, прізвища, по 

батькові дитини  

Кодекс Сімейний статті 145-147 
Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 
із захистом прав дитини"   

 01755 Прийняття рішення про 
надання неповнолітнім особам 
повної цивільної дієздатності  

Кодекс Цивільний кодекс України ст. 34-35  

  Взяття на облік багатодітної 
сім’ї, яка прибула з інших 

територій 

Постанова КМУ від 23.12.2015 № 1099 «Деякі 
питання виготовлення і видачі посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї», 

Постанова КМУ від 02.03.2010 № 209 «Деякі 
питання виготовлення і видачі посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї», 
Наказ ЦОВВ від 13.08.2008 №3337 «Про єдиний 

облік багатодітних сімей в Україні», Наказ ЦОВВ 
від 29.06.2010 №1947 «Про затвердження 

Інструкції про порядок видачі посвідчень батьків 
та дитини з багатодітної сім’ї» 

 00121 Установлення статусу, видача 
посвідчень батькам 

багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї 

Закон України "Про охорону дитинства" 
Постанова КМУ від 23.12.2015 №1099 "Деякі 

питання виготовлення і видачі посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї" 

Постанова КМУ від 02.03.2010 №209 "Деякі 
питання виготовлення і видачі посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї" 
Наказ ЦОВВ від 13.08.2008 №3337 "Про єдиний 

облік багатодітних сімей в Україні"  
Наказ ЦОВВ від 29.06.2010 №1947 "Про 

затвердження Інструкції про порядок видачі 
посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї" 

 01933 Видача рішення про 
встановлення опіки над 

майном дитини-сироти та 
дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Закон України "Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування" ст.12
Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 
із захистом прав дитини" п. 60  

 01262 Надання статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок 

Закон України "Про охорону дитинства" частина 
шоста статті 30-1 



воєнних дій та збройних 
конфліктів 

Постанова КМУ від 05.04.2017 №268 "Про 
затвердження Порядку надання статусу дитини, 

яка постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів"  

 01236 Прийняття рішення про 
способи участі у вихованні 
дитини та спілкуванні з нею 
того з батьків, хто проживає 

окремо від неї  

Кодекс Сімейний стаття 158 
Закон України "Про охорону дитинства" стаття 1 
Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 
із захистом прав дитини" пункт 73  

 01194 Видача дубліката посвідчення 
батьків багатодітної сім’ї та 
дитини з багатодітної сім'ї  

Закон України "Про охорону дитинства" стаття 13
Постанова КМУ від 02.03.2010 №209 "Деякі 

питання виготовлення і видачі посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї" 

п.7 Порядку  

 01196 Продовження строку дії 
посвідчень батьків багатодітної 
сім’ї та дитини з багатодітної 

сім'ї  

Закон України "Про охорону дитинства" ст. 13 
Постанова КМУ від 02.03.2010 №209 "Деякі 

питання виготовлення і видачі посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї" п. 

5 Порядку  

 01225 Прийняття рішення про 
встановлення опіки, 

піклування над дитиною-
сиротою або дитиною, 

позбавленою батьківського 
піклування  

Кодекс Сімейний Глава 18 
Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 
із захистом прав дитини" пункти 40,41,42  

 
* Послуги будуть надаватися  після підписання договору з Головним 
управлінням Держгеокадастру Київської області та Центральним 
міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України 

 

Секретар сільської ради                                                    Людмила ШЕРШЕНЬ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Додаток № 2  
до рішення Гірської сільської ради   
від 23.12.2021 № _______________ 

 
 

Графік прийому відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Гірської сільської  ради   

 
ДНІ ПРИЙОМУ ГОДИНИ ПРИЙОМУ 

Понеділок з 08:30 – до 17:00 
Вівторок  з 08:30 – до 17:00 
Середа з 08:30 – до 17:00 
Четвер з 08:30 – до 17:00 
П’ятниця  з 08:30 – до 15:45 
Субота, Неділя, святкові дні Вихідний день 
Адміністратор ЦНАП працює без перерви на обід. 
Спеціаліст відділу з питань організації надання адміністративних 
послуг - обідня перерва з 12:00 до 12:45 
Спеціаліст І категорії відділу культури, спорту та соціального захисту 
населення УГРСЗН - обідня перерва з 12:00 до 12:45 
 
 
Секретар сільської ради                                      Людмила ШЕРШЕНЬ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


