
 
ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО  РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
05 жовтня 2022  року                     № 183 
 
Про затвердження інформаційних та технологічних карток 
адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого  комітету Гірської сільської ради 
Бориспільського району Київської області 
 

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», виконавчий комітет Гірської 
сільської ради     
 
ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг за кодом 01 
«Державна реєстрація актів цивільного стану» згідно Переліку адміністративних 
послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Гірської сільської  ради», який затверджено рішенням 
Гірської сільської ради від 23.12.2021 № 884-27-VIII (Додаток № 1 – Додаток № 
3). 

2. Затвердити інформаційні картки та технологічні картки адміністративних 
послуг за кодом 02 «Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання» згідно 
Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету Гірської сільської  ради», який 
затверджено рішенням Гірської сільської ради від 23.12.2021 № 884-27-VIII 
(Додаток № 4 — Додаток № 19). 

3. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг за кодом 04 
«Нотаріальні послуги у населених пунктах, де немає нотаріусів» згідно Переліку 
адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету Гірської сільської  ради», який 
затверджено рішенням Гірської сільської ради від 23.12.2021 № 884-27-VIII 
(Додаток № 20 — Додаток № 25). 

4. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг за кодом 05 
«Державна реєстрація нерухомості» згідно Переліку адміністративних послуг, 
які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Гірської сільської  ради», який затверджено рішенням 



Гірської сільської ради від 23.12.2021 № 884-27-VIII (Додаток № 26 — Додаток 
№ 33). 

5. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг за кодом 06 
«Реєстрація бізнесу» згідно Переліку адміністративних послуг, які надаються 
через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Гірської сільської  ради», який затверджено рішенням Гірської сільської ради від 
23.12.2021 № 884-27-VIII (Додаток № 34 — Додаток № 58). 

6. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг за кодом 07 
«Земельні відносини» згідно Переліку адміністративних послуг, які надаються 
через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 
Гірської сільської  ради», який затверджено рішенням Гірської сільської ради від 
23.12.2021 № 884-27-VIII (Додаток № 59 — Додаток № 73). 

7. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг за кодом 08 
«Послуги у сфері будівництва і архітектури» згідно Переліку адміністративних 
послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Гірської сільської  ради», який затверджено рішенням 
Гірської сільської ради від 23.12.2021 № 884-27-VIII (Додаток № 74 — Додаток 
№ 91). 

8. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг 
за кодом 09 «Питання місцевого значення (благоустрій, житло тощо)» згідно 
Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» виконавчого комітету Гірської сільської  ради», який 
затверджено рішенням Гірської сільської ради від 23.12.2021 № 884-27-VIII 
(Додаток № 92 — Додаток № 137). 

9. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг 
за кодом 10 «Соціальні послуги» згідно Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 
комітету Гірської сільської  ради», який затверджено рішенням Гірської сільської 
ради від 23.12.2021 № 884-27-VIII (Додаток № 138 — Додаток № 171). 

10. Затвердити технологічні картки адміністративних послуг за кодом 11 
«Служба у справах дітей» згідно Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 
комітету Гірської сільської  ради», який затверджено рішенням Гірської сільської 
ради від 23.12.2021 № 884-27-VIII (Додаток № 172 — Додаток № 195). 

11. Організаційне виконання рішення покласти на відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

12. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий 
комітет Гірської сільської ради. 

 
 
Сільський голова                                                                      Роман ДМИТРІВ            

 

 


