
Проект рішення 

 

 

Від __________2017 р.                                                                                             № 619 

м.Бурштин 

 

 

 

Про затвердження Переліку адміністративних послуг,  

які надаються через Центр надання адміністративних 

послуг Бурштинської міської ради у новій редакції 
  

 

  З метою упорядкування надання адміністративних послуг через Центр надання 

адміністративних послуг, відповідно до Законів  України  від 06.09.2012р. № 5203-VI "Про 

адміністративні послуги", від 26.11.2015р. № 835-VIII «Про внесення змін до Закону 

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

деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», від 

10.12.2015р. № 888-VIII  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг”, керуючись статтями 25, 26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 16.05.2014р. 

№ 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг”,  міська рада 

 

вирішила: 

  
            1.  Затвердити оновлений Перелік адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Бурштинської міської ради 

(додаток 1). 

 2. Керівникам структурних підрозділів, відділів, служб, секторів Бурштинської 

міської ради та її виконавчого комітету, які надають адміністративні послуги, згідно з 

переліком, забезпечити здійснення прийому заяв  щодо надання адміністративних послуг 

та видачі оформлених результатів через Центр надання адміністративних послуг. 

            3. Визнати такими, що втратили чинність рішення Бурштинської міської ради № 

9.2/47-14  від  28.11.2014р. «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що 

надаються через Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради» та 

№ 13/14-16 від 24.06.2016р. «Про внесення змін у рішення міської ради від 28.11.2014р. № 

9.2/47-14 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради» та зняти з контролю. 

            4. Організаційному відділу (Л. Кривенко) забезпечити оприлюднення даного 

рішення та оновленого Переліку адміністративних послуг на офіційному вебсайті 

Бурштинської міської ради. 

            5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому 

Видай С.О. 

  

 

 

              Міський голова                                                             Роксолана Джура 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Візи: 
 

Керівник ЦНАП                                     ________________          О. Мартинів 

 

Керуюча справами виконкому              ________________          С. Видай 

 

Начальник юридичного відділу             ________________          В. Данилюк 

 

Начальник організаційного відділу       ________________          Л. Кривенко 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення міської ради  

від __________ №_____ 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, що надаються 

через Центр надання адміністративних послуг 

Бурштинської міської ради 

 

№ п/п  

Назва адміністративної послуги 
1.  Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при досягненні 

25- та 45-річного віку. 

2.  Реєстрація місця проживання. 

3.  Зняття з реєстрації місця проживання. 

4.  Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» 

5.  Надання висновку про доцільність  (недоцільність) поновлення батьків у 

батьківських правах. 

6.  Видача дозволу на зміну прізвища, імені чи по-батькові дитини. 

7.  Видача витягу з технічної документації про нормативно-грошову оцінку 

земельної 

ділянки. 

8.  Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою. 

9.  Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу. 

10.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту з 

видачею витягу. 

11.  Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про 

наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за 

певним видом її цільового призначення (використання). 

12.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

13.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць. 

14.  Внесення до Державного земельного кадастру  відомостей  про обмеження у 

використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до 

них нормативно-правовими актами. 

15.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу про 

обмеження у використанні земель. 

16.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що 

містить узагальнену інформацію про землі (території). 

17.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань 

з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації 

Державного земельного кадастру. 

18.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку. 

19.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею 



витягу. 

20.  Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру. 

21.  Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу. 

22.  Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та 

розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями (за даними 

форми 6-зем). 

23.  Визначення відповідності намірів щодо місця розташування ТС (тимчасової 

споруди). 

24.  Надання містобудівних умов і обмежень на виготовлення проектної 

документації на забудову земельної ділянки. 

25.  Виготовлення будівельного паспорта на забудову земельної ділянки. 

26.  Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки. 

27.  Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 

року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

28.  Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний 

осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

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

тому числі змін до установчих документів. 

29.  Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки. 

30.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки. 

31.  Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки в результаті ліквідації. 

32.  Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки в результаті реорганізації. 

33.  Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок. 

34.  Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, 

об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, 

зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань. 

35.  Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

36.  Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

37.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

38.  Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

39.  Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті 

реорганізації. 



40.  Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців. 

41.  Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, 

відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

42.  Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

43.  Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців.   
44.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців. 

45.  Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців в результаті ліквідації. 

46. 4 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців в результаті реорганізації. 

47.  Державна реєстрація створення громадського об’єднання. 

48.  Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, 

зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань. 

49.  Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів. 

50.  Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання. 

51.  Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання. 

52.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

громадського об'єднання. 

53.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання. 

54.  Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його 

ліквідації. 

55.  Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його 

реорганізації. 

56.  Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського 

об'єднання. 

57.  Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ громадського об'єднання. 

58.  Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського 

об'єднання. 

59.  Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії. 

60.  Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення 

політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань. 

61.  Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 



62.  Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення 

політичної партії. 

63.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної 

партії. 

64.  Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії 

в результаті його ліквідації. 

65.  Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії 

в результаті його реорганізації. 

66.  Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу 

юридичної особи. 

67.  Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не 

має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

68.  Державна реєстрація припинення громадського об'єднання, що не має 

статусу юридичної особи. 

69.  Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має 

статусу юридичної особи. 

70.  Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань. 

71.  Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, 

що не має статусу юридичної особи. 

72.  Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського 

об'єднання. 

73.  Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського 

об'єднання. 

74.  Державна реєстрація постійно діючого третейського суду. 

75.  Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський 

суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

76.  Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду. 

77.  Державна реєстрація статуту територіальних громад села, селища, міста. 

78.  Державна реєстрація змін до статуту територіальних громад села, селища, 

міста. 

79.  Скасування реєстрації  статуту територіальних громад села, селища, міста. 

80.  Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної 

громади села, селища, міста. 

81.  Державна реєстрація шлюбу. 
82.  Державна реєстрація народження. 

83.  Державна реєстрація смерті. 

 

 

 

 

 

 

 
Секретар ради Богдан Рибчук 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


