Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
Від 29 жовтня 2021 року
м.Бурштин

№ 07/20-21

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 відділ «Центр
надання адміністративних послуг» Бурштинської міської ради відповідно до
Закону України від 06.09.2012р. №5203-VI "Про адміністративні послуги", керуючись ст.
ст. 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 18.08.2021р. № 969-р «Про внесення змін до
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523», міська рада
вирішила:
1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання
адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції (додається).
2. Керівникам суб’єктів надання адміністративних послуг, визначених у переліку:
- у місячний строк з дня прийняття рішення внести зміни до затверджених
інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг;
- забезпечити здійснення прийому заяв щодо надання адміністративних послуг та
видачі оформлених результатів через Центр надання адміністративних послуг;
- провести навчальні заходи для адміністраторів з метою належної організації надання
адміністративних послуг через центр;
- забезпечити надання адміністративних послуг у встановлені законом строки на
підставі відповідних документів, одержаних від адміністраторів.
2. Визнати таким, що втратив чинність п.1 рішення міської ради від 29 липня 2020
року № 02/99-20 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються
через Центр надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради у новій редакції»
та рішення міської ради від 29.06.2021 № 19/14-21 «Про затвердження Переліку
адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг
Бурштинської міської ради у новій редакції».
3. Організаційному відділу (Олені Кравчишин) забезпечити оприлюднення даного
рішення на офіційному вебсайті Бурштинської міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на голову постійної депутатської
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту
Володимира Федорняка та керуючого справами виконкому Надію Кицелу.

Міський голова

Василь АНДРІЄШИН

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
від 29.10.2021 № 07/20-21
ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, що надаються через
Центр надання адміністративних послуг
Бурштинської міської ради
№
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Назва адміністративної послуги

Державна міграційна служба
Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994
року) фотокартки при досягненні 25- та 45-річного віку.
Оформлення і видача паспорта громадянина України для
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм.
Оформлення та видача паспорта громадянина України для
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у
зв’язку з обміном у разі: зміни інформації, внесеної до
паспорта для виїзду за кордон; виявлення помилки в
інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;
закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон;
непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого
використання .
Оформлення і видача паспорта громадянина України з
безконтактним електронним носієм вперше після досягнення
14-річного віку.
Оформлення і видача паспорта громадянина України з
безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта
громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у
зв’язку: із зміною інформації, внесеної до паспорта (прізвища,
імені, по батькові, дати народження, місця народження);
виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта;
непридатності паспорта для подальшого використання; якщо
особа досягла 25- чи 45-річного віку та не звернулася в
установленому законодавством порядку не пізніше як через
місяць після досягнення відповідного віку для вклеювання до
паспорта громадянина України зразка 1994 року нових
фотокарток; у разі обміну паспорта громадянина України
зразка 1994 року на паспорт громадянина України з
безконтактним електронним носієм (за бажанням) .
Оформлення і видача паспорта громадянина України з
безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта
громадянина України (у формі картки) у зв’язку із зміною
інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної
інформації); отримання реєстраційного номера облікової
картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб
- платників податків (РНОКПП) або повідомлення про
відмову від прийняття зазначеного номера (за бажанням);
виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
закінчення строку дії паспорта; непридатності паспорта для
подальшого використання.
Оформлення і видача паспорта громадянина України з
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безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14
до 18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі
фізичних осіб-платників податків
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
Реєстрація/ зняття з реєстрації місця проживання
Реєстрація місця проживання.
Зняття з реєстрації місця проживання.
Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання.
Видача довідки про реєстрацію місця проживання або
перебування особи
Видача довідки про зареєстрованих осіб у житловому
приміщенні.
Видача довідки про реєстрацію /останнє місце проживання
спадкодавця (довідка для оформлення спадщини)
Довідка з місця проживання про перебування члена сім’ї на
утриманні померлого
Реєстрація місця проживання дитини до 14 років
Служба у справах дітей
Надання висновку про доцільність (недоцільність)
поновлення батьків у батьківських правах.
Видача дозволу на зміну прізвища, імені чи по-батькові
дитини.
Держгеокадастр
Видача витягу з технічної документації про нормативногрошову оцінку земельної ділянки.
Видача відомостей з документації із землеустрою, що
включена до місцевого фонду документації із землеустрою
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного
земельного кадастру, яка була допущена органом, що
здійснює його ведення, з видачею витягу.
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про
межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права
суборенди, сервітуту з видачею витягу.
Надання довідки про наявність та розмір земельної частки
(паю)
Надання 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).
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у
формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку
- з відомостями про речові права на земельну ділянку, їх обтяження,
одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно;
- з усіма відомостями, внесеними до Поземельної книги, крім
відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли після
1 січня 2013

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у
формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в
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межах території адміністративно-територіальних одиниць.
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у
формі копій документів, що створюються під час ведення
Державного земельного кадастру.
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у
формі витягу з Державного земельного кадастру про
обмеження у використанні земель.
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у
формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі
(території).
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у
формі викопіюваня з картографічної основи Державного
земельного кадастру, кадастрової карти (плану).
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про
обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені
законами та прийнятими відповідно до них нормативноправовими актами, містобудівною документацією, з видачею
витягу
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей
(змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу
Видача висновку про погодження документації із
землеустрою.
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з
Державного земельного кадастру.
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з
видачею витягу.
Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних
ділянок
Виправлення технічної помилки у відомостях Державного
земельного кадастру, допущеної не з вини органу, що
здійснює його ведення
Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації
про суб’єкта речового права у Державному земельному
кадастрі
Архітектура
Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності.
Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної
ділянки.
Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки.
Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної
ділянки
Прийняття рішення про присвоєння адреси об’єкту
нерухомого майна.
Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта нерухомого
майна
Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови
земельної ділянки
Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової
споруди для провадження підприємницької діяльності.
Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності.
Видача витягу з містобудівної документації
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Надання довідки про відповідність намірів щодо місця
розташування тимчасової споруди.
Надання довідки про відсутність будівель на земельній
ділянці
Надання довідки про рік побудови
Надання дозволу на виготовлення (затвердження) проекту
переведення житлового/нежитлового приміщення в
нежитлове/житлове.
Міжрегіональне управління юстиції (м.Івано-Франківськ)
Державна реєстрація створення творчої спілки,
територіального осередку творчої спілки.
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.
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.
Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки,
територіального осередку творчої спілки.
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки,
територіального осередку творчої спілки.
Державна реєстрація припинення творчої спілки,
територіального осередку творчої спілки в результаті
ліквідації.
Державна реєстрація припинення творчої спілки,
територіального осередку творчої спілки в результаті
реорганізації.
Державна реєстрація створення професійної спілки,
організації професійних спілок, об’єднання професійних
спілок.
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.
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.
Державна реєстрація рішення про припинення професійної
спілки, організації професійних спілок, об’єднання
професійних спілок.
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної
спілки, організації професійних спілок, об’єднання
професійних спілок.
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00089
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00091

Державна реєстрація припинення професійної спілки,
організації професійних спілок, об’єднання професійних
спілок в результаті ліквідації.
Державна реєстрація припинення професійної спілки,
організації професійних спілок, об’єднання професійних
спілок в результаті реорганізації.
Державна реєстрація створення організації роботодавців,
об’єднання організацій роботодавців.
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.
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.
Державна реєстрація рішення про припинення організації
роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації
роботодавців, об’єднання організацій роботодавців.
Державна реєстрація припинення організації роботодавців,
об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації.
Державна реєстрація припинення організації роботодавців,
об’єднання організацій роботодавців в результаті
реорганізації.
Державна реєстрація створення громадського об’єднання.
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.
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.
Державна реєстрація рішення про виділ громадського
об'єднання.
Державна реєстрація рішення про припинення громадського
об'єднання.
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про
припинення громадського об'єднання.
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського
об'єднання.
Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в
результаті його ліквідації.
Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в
результаті його реорганізації.
Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу
громадського об'єднання.
Державна реєстрація внесення змін до відомостей про
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відокремлений підрозділ громадського об'єднання.
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу
громадського об'єднання.
Державна реєстрація створення структурного утворення
політичної партії.
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.
Державна реєстрація змін до відомостей про структурне
утворення політичної партії, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань.
Державна реєстрація рішення про припинення структурного
утворення політичної партії.
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного
утворення політичної партії.
Державна реєстрація припинення структурного утворення
політичної партії в результаті його ліквідації.
Державна реєстрація припинення структурного утворення
політичної партії в результаті його реорганізації.
Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має
статусу юридичної особи
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
Державна реєстрація припинення громадського об'єднання,
що не має статусу юридичної особи.
Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу
громадського об'єднання.
Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу
громадського об'єднання
Державна реєстрація постійно діючого третейського суду.
Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий
третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань.
Державна реєстрація припинення постійно діючого
третейського суду.
Державна реєстрація статуту територіальної громади.
Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади.
Скасування державної реєстрації статуту територіальної
громади.
Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту
територіальної громади.
Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного
власника громадського об’єднання
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про
припинення творчої спілки, територіального осередку творчої
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спілки
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про
припинення професійної спілки, організації професійних
спілок, об’єднання професійних спілок
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про
припинення організації роботодавців, об’єднання організації
роботодавців
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про
припинення структурного утворення політичної партії
Державна реєстрація структурного утворення політичної
партії, що не має статусу юридичної особи
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.
Державна реєстрація припинення структурного утворення
політичної партії, що не має статусу юридичної особи.
Держпродспоживслужба
Видача дозволу на проведення діагностичних,
експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на
підприємствах, в установах та організаціях, діяльність яких
пов’язана з використанням джерел неіонізуючого
випромінювання.
Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з
радіоактивними речовинами та іншими джерелами
іонізуючого випромінювання.
Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що
провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або
зберіганням харчових продуктів тваринного походження.
Видача експлуатаційного дозволу для провадження
діяльності:
- на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів
тваринного
походження;
- на потужностях (об’єктах) з виробництва, змішування та
приготування кормових добавок, преміксів і кормів.
Управління патрульної поліції
Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортного
засобу, вагові або габаритні параметри якого перевищують
нормативні.
Видача погодження маршруту руху транспортного засобу під
час дорожнього перевезення небезпечних вантажів.
Послуги у сфері соціального захисту населення
Призначення державної допомоги при народженні дитини.
Призначення державної допомоги при усиновленні дитини.
Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєне
почесне звання України «Мати-героїня».
Призначення щомісячної адресної грошової допомоги
внутрішньо переміщеним особам, для покриття витрат на
проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних
послуг.
Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату
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житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива
Видача особі подання про можливість призначення її
опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи
або особи, цивільна дієздатність якої обмежена
Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо
відмови від майнових прав підопічного
Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо
видання письмових зобов’язань від імені підопічного
Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо
укладення договорів, які підлягають нотаріальному
посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі
договорів щодо поділу або обміну житлового будинку,
квартири
Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо
укладання договорів щодо іншого цінного майна
Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо
управління нерухомим майном або майном, яке потребує
постійного управління, власником якого є підопічна
недієздатна особа
Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо
передання нерухомого майна або майна, яке потребує
постійного управління, власником якого є підопічна
недієздатна особа, в управління іншій особі за договором
Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі,
дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо
відмови від майнових прав підопічного
Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі,
дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо
видання письмових зобов’язань від імені підопічного
Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі,
дієздатність якої обмежена на вчинення правочинів щодо
укладання договорів, які підлягають нотаріальному
посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо
поділу або обміну житлового будинку, квартири
Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі,
дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо
укладання договорів щодо іншого цінного майна
Призначення пільги на придбання палива, у тому числі
рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб
Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг
Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки
яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості
утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування
невідоме
Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним
лікуванням (путівками) громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
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”
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Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним
лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю
Установлення статусу, видача посвідчень жертвам
нацистських переслідувань
Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці
Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та
дітям з інвалідністю
Установлення статусу, видача посвідчень особам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(відповідно до визначених категорій)
Установлення статусу, видача посвідчень батькам
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї
Видача направлення на забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю
та інших категорій осіб
Видача направлення на проходження обласної, центральної
міської у мм. Києві та Севастополі медико-соціальної
експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з
інвалідністю та законних представників дітей з інвалідністю
автомобілем
Видача направлення до реабілітаційних установ особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років,
які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності
Призначення грошової компенсації замість санаторнокурортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни та
прирівняним до них особам
Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на
бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на
транспортне обслуговування
Призначення грошової компенсації замість санаторнокурортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
Призначення грошової компенсації вартості самостійного
санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю
Призначення грошової компенсації вартості проїзду до
санаторно-курортного закладу (відділення спинального
профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з
інвалідністю I та II групи з наслідками травм і
захворюваннями хребта та спинного мозку
Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю
замість санаторно-курортної путівки
Призначення грошової компенсації вартості проїзду до
санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю
внаслідок війни та прирівняним до них особам
Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли
від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю,
інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,
та їх батькам
Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які
брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та
випробувань, у військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на

157. 09-40

00171

158. 09-41

01191

159. 09-42

00172

160. 09-43

00112

161. 09-44

00103

162. 09-45

00096

163. 09-46

00152

164. 09-47

00151

165. 09-48

00960

166. 09-49

00959

167. 09-50

00150

168. 09-51

00149

169. 09-52

00147

170. 09-53

01775

171. 09-54

00143

172. 09-55

00133

173. 09-56

01404

174. 09-57

01227

175. 09-58

01200

них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або
3, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до
категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного
опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2
Призначення одноразової компенсації батькам померлого
учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою
Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам),
якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян,
смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою,
участю в ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на
них регламентних робіт
Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили
годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з
Чорнобильською катастрофою
Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги
особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з
особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного
розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії
закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього
догляду, на догляд за нею
Призначення державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю
Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з
дитинства та дітьми з інвалідністю
Призначення державної соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у
багатодітних сім’ях
Призначення державної допомоги одному з батьків,
усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з
прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за
хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність
Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям
Призначення державної допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
Призначення державної допомоги при усиновленні дитини
Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок
малюка”
Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та
пологами жінкам, які не застраховані в системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування
Призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям
Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Видача грошової компенсації вартості одноразової
натуральної допомоги “пакунок малюка”
Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної сім’ї

176. 09-59

01194

177. 09-60

01196

178. 09-61

01268

10
179. 10-01
180. 10-02
181

00194

10-03
11

182. 11-01

01471

183. 11-02

00036

184. 11-03

01472

185. 11-04
186. 11-05
187. 11-06

00238
00257
01352

188. 11-07

01433

189. 11-08

01257

12
190. 12-01
191. 12-02
192. 12-03
193. 12-04
194. 12-05
195. 12-06
196. 12-07
197. 12-08
198. 12-09

199. 12-10
200. 12-11

у зв’язку з досягненням 14-річного віку
Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї та
дитини з багатодітної сім’ї
Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї
та дитини з багатодітної сім’ї
Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і
територіальних угод, колективних договорів
Сектор Житлово-комунального господарства
Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами
Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою (для
суб’єктів господарювання)
Оренда нерухомого майна, яке є комунальною власністю
територіальної громади
Житлові послуги
Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового
приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов
Рішення щодо продовження строку проживання в жилих
приміщеннях з фондів житла для тимчасовго проживання
Видача ордера на жиле приміщення.
Видача свідоцтва про право власності
Видача дубліката свідоцтва про право власності
Рішення про продовження строку надання житлового
приміщення з фондів житла для тимчасового проживання
внутрішньо переміщених осіб
Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують
надання житлового приміщення з фондів житла для
тимчасового проживання
Земельні послуги
Взяття громадян на облік бажаючих отримати земельну
ділянку під індивідуальне будівництво.
Видача рішення міської ради про затвердження документації
із землеустрою.
Надання довідки про перебування на обліку бажаючих
отримати земельну ділянку під індивідуальне будівництво.
Продовження (поновлення) договорів оренди (суборенди)
землі
Припинення права користування земельною ділянкою та
розірвання договору оренди землі.
Надання дозволу на видалення зелених насаджень.
Відмова від користування земельною ділянкою ( вилучення в
землі запасу міської ради).
Погодження меж земельних ділянок (у випадку непогодження
суміжними землекористувачами).
Надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки (ОЖБ,ОСГ,гаражне
будівництво, інше)
Затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки (ОЖБ, ОСГ, гаражне будівництво,
садівництво, інше)
Надання дозволу на виготовлення технічної документації із

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості) (ОЖБ,ОСГ, гаражне
будівництво, садівництво, інше)
Затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) (ОЖБ,ОСГ, гаражне будівництво, садівництво,
інше)
Попередній продаж земельної ділянки під об’єктом
нерухомого майна.
Викуп вільних земельних ділянок на земельних торгах
(аукціонах).
Надання дозволу на виготовлення технічної документації
щодо зміни конфігурації земельної ділянки.
Затвердження технічної документації із землеустрою щодо
зміни конфігурації земельної ділянки
Про затвердження проектів землеустрою, щодо зміни
цільового використання земельної ділянки.
Розроблення проекту землеустрою земельної ділянки щодо
зміни цільового використання.
Видача довідки про членство в особистому селянському
господарстві
Видача довідки щодо використання норми безоплатної
передачі земельної ділянки та права безоплатного отримання
земельної ділянки для ведення садівництва
Видача довідки щодо використання норми безоплатної
передачі земельної ділянки та права безоплатного отримання
земельної ділянки для будівництва індивідуальних
Видача довідки щодо використання норми безоплатної
передачі земельної ділянки та права безоплатного отримання
земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна
ділянка)
Видача довідки щодо використання норми безоплатної
передачі земельної ділянки та права безоплатного отримання
земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства
Затвердження акту узгодження меж земельної ділянки
Архівні послуги
Видача копій (витягів) рішень міської ради, виконавчого
комітету міської ради, розпоряджень міського голови,
прийнятих/виданих з 2011 року

201. 12-12

202. 12-13
203. 12-14
204. 12-15
205. 12-16
206. 12-17
207. 12-18
208. 12-19
209. 12-20

210. 12-21

211. 12-22

212. 12-23
213

12-24
13

214. 13-01

215. 13-02
216. 13-03
217. 13-04
218. 13-05
14

219. 14-01

00041

Надання витягу з протоколу засідання виконавчого комітету/
міської ради починаючи з 2011 року
Видача довідки про наявність/відсутність заповіту
Видача архівної довідки про заробітню плату
Видача архівної довідки про стаж
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно,
права довічої власності як способу забезпечення виконання
зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного
будівництва

220. 14-02

00042

221. 14-03

00048

222. 14-04

00047

223. 14-05

00046

224. 14-06

00049

225. 14-07

00043

226. 14-08

01174

15
227. 15-01

00050

228. 15-02

00054

229. 15-03

00097

230. 15-04

00052

231. 15-05

00056

232. 15-06

00106

233. 15-07

00108

234. 15-08

00107

235. 15-09

00109

236. 15-10

00234

237. 15-11

00057

Державна реєстрація речового права, похідного від права
власності.
Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме
майно.
Надання інформації з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.
Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
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)
Заборона вчинення реєстраційних дій
Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осібпідприємців
Державна реєстрація створення юридичної особи (крім
громадського формування та релігійної організації)
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)
Державна реєстрація припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації (крім громадського формування та
релігійної організації)
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.
Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного
статуту на діяльність на підставі власного установчого
документа (крім громадського формування та релігійної
організації)
Державна реєстрація фізичної особи - підприємця.
Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу –
підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності
фізичної особи-підприємця за її рішенням
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
Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність
на підставі модельного статуту (крім громадського
формування та релігійної організації)

238. 15-12

00094

239. 15-13

00100

240. 15-14

00073

241. 15-15

00083

242. 15-16

00235

243. 15-17

00236

244. 15-18

01179

245. 15-19

00683

246. 15-20

00058

247. 15-21

00087

248. 15-22

00090

249. 15-23

00092

16
250. 16-01
251. 16-02
17
252. 17-01

00030
00033

253. 17-02
254. 17-03
255. 17-04
256. 17-05
257. 17-06
258. 17-07
259. 17-08

01454

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної
особи (крім громадського формування та релігійної
організації)
Державна реєстрація припинення юридичної особи в
результаті її реорганізації (крім громадського формування та
релігійної організації)
Державна реєстрація рішення про припинення юридичної
особи (крім громадського формування та релігійної
організації)
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про
припинення юридичної особи (крім громадського формування
та релігійної організації)
Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у
паперовій формі для проставлення апостиля
Видача документів, що містяться в реєстраційній справі
юридичної особи, громадського формування, що не має
статусу юридичної особи, фізичної особи - підприємця
Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного
власника юридичної особи
Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи
(крім громадського формування та релігійної організації)
Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу
юридичної особи (крім громадського формування та
релігійної організації)
Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений
підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та
релігійної організації)
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу
юридичної особи (крім громадського формування та
релігійної організації)
Державна реєстрація актів цивільного стану
Державна реєстрація народження дитини та її походження
Державна реєстрація смерті.
Послуги виконавчого комітету
Присвоєння почесного звання «Мати-героїня»
Погодження на розміщення пересувної малої архітектурної
форми/ транспортних засобів для здійснення виїзної святкової
торгівлі
Внесення змін в рішення міської ради
Внесення змін в рішення виконавчого комітету міської ради
Видача акту обстеження, що підтверджує факт спільного
проживання громадян
Видача копій (витягів) з розпоряджень міського голови,
рішень, прийнятих міською радою та виконавчим комітетом
впродовж останніх 5 років
Надання витягу з протоколу сесії/виконавчого комітету
міської ради впродовж останніх 5 років
Реєстрація пасіки

18.
260. 18-01
19.
261. 19-01
262. 19-02
263

19-03

264. 19-04
265. 19-05

266. 19-06
267. 19-07
268. 19-08
269. 19-09
270

19-10

271. 19-11
20.
272. 20-01

273. 20-02

274. 20-03

275. 20-04

276. 20-05
21.
277. 21-01
278. 21-02
279. 21-03
280. 21-04

Комплексні послуги
01369
«єМАЛЯТКО»
Послуги Обласної державної адміністрації
Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза
01117
межами населених пунктів
Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
00207
відведення земельної ділянки для послідуючого продажу
Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
00199
відведення земельної ділянки у користування
Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в
00198
суборенду
Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне
01161
користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у
державній або комунальній власності
Видача рішення про припинення права власності на земельну
0175
ділянку, права постійного користування земельною ділянкою
у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача
Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та
00174
комунальної власності
Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
00176
відведення земельної ділянки у межах безоплатної
приватизації
Затвердження проекту землеустрою щодо відведення
00217
земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення
Затвердження проекту землеустрою щодо відведення
00182
земельної ділянки
Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у
00192
разі добровільної відмови орендаря
ДЕРЖКОМТЕЛЕРАДІО
Внесення суб’єкта господарювання до Державного реєстру
01325
видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої
продукції та видача свідоцтва
Переоформлення свідоцтва про внесення суб’єкта
01341
господарювання до Державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
Видача дубліката свідоцтва про внесення суб’єкта
господарювання до Державного реєстру видавців,
01282
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції
Видача дозволу на ввезення видавничої продукції, що має
походження або виготовлена та/або ввозиться з території
держави-агресора, тимчасово окупованої території України
Анулювання дозволу на ввезення видавничої продукції, що
01464
має походження або виготовлена та/або ввозиться з території
держави-агресора, тимчасово окупованої території України
Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ)
00137
Видача дозволу на виконання будівельних робіт
Реєстрація зміни даних у дозволі на виконання будівельних
00148
робіт
Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт за
01187
заявою замовника
Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо
01208
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать
01461

281. 21-05

01209

282. 21-06

01218

283. 21-07

01219

284. 21-08

01219

285. 21-09

00146

286. 21-10

01188

287. 21-11

00134

288. 21-12

01190

289. 21-13

00142

290. 21-14

01263

291. 21-15

00138

292. 21-16

01376

293. 21-17

01189

294. 21-18

01902

22.
295. 22-01
296. 22-02

297. 22-03

298. 22-04

299. 22-04
300. 22-05

до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про
початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом
наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з
незначними наслідками (СС1)
Подання повідомлення про початок виконання будівельних
робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на
підставі будівельного паспорта
Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про
початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі будівельного паспорта
Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про
початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі будівельного паспорта
Внесення змін до повідомлення про початок виконання
будівельних робіт
Скасування повідомлення про початок виконання будівельних
робіт за заявою замовника
Подання повідомлення про початок виконання підготовчих
робіт
Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих
робіт за заявою замовника
Видача сертифіката про прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта
Реєстрація декларації про готовність до експлуатації
самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право
власності за рішенням суду
Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації,
будівництво якого здійснено на підставі будівельного
паспорта
Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації
щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності)
належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)
Внесення змін до декларації про початок виконання
підготовчих робіт
Внесення змін до декларації про початок виконання
будівельних робіт

Управління ДЕРЖПРАЦІ
Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної
00757
бази вимогам законодавства з питань охорони праці
Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності
01451
матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці
Видача дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та
00863
на експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки
Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної
00728
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
Продовження строку дії дозволу на виконання робіт
01446
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки
00864
Реєстрація великотоннажних та інших технологічних

301. 22-06

00737

302. 22-07

00712

303. 22-08

00727

304. 22-09

01618

305. 22-10

01043

306. 22-11

01669

307. 22-12
308. 22-13

01070
01072

309. 22-14

01053

310. 22-15

01028

транспортних засобів
Тимчасова реєстрація великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів
Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних
транспортних засобів
Перереєстрація великотоннажних та інших технологічних
транспортних засобів
Реєстрація декларації безпеки об’єкта підвищеної небезпеки
Реєстрація об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в
Державному реєстрі об’єктів підвищеної небезпеки
Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного
реєстру об’єктів підвищеної небезпеки
Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів
Видача свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів
Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ
корисних копалин, будівництва і експлуатації підземних
споруд та інших цілей, не пов’язаних з видобуванням
корисних копалин
Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних
копалин, будівництва і експлуатації підземних споруд та
інших цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин

