
ПРОЕКТ 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
Про затвердження Переліку адміністративних 
послуг, що надаються в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Олександрії 

 
Відповідно до пп. 4 п.б) ст. 27, ст.ст. 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 8, 12 Закону України «Про адміністративні послуги», 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 782 «Про внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523 «Деякі питання 
надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг», з метою підвищення рівня обслуговування громадян, субєктів 
господарювання та покращення якості надання адміністративних послуг в Центрі надання 
адміністративних послуг м. Олександрії,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати міській раді прийняти рішення такого змісту: 
 
1) Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання 

адміністративних послуг м. Олександрії (додається). 
2) Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 27 квітня 2018 року 

№ 476 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі 
надання адміністративних послуг м. Олександрії». 

3) Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань 
законності, депутатської діяльності, етики, правопорядку, регламенту, гласності, місцевого 
самоврядування та запобігання корупції та першого заступника міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Давиденко Л.В. 
 
 
 
Міський голова Степан ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Володимир ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від _________ 2020 року № ____ 

 
ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, що надаються в 
Центрі надання адміністративних послуг м. Олександрії 

 

№ 
з/п 

Код 
послуги Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти України,  
якими передбачено надання 

адміністративної послуги 
1 2 3 4 

10 
Реєстрація бізнесу та громадських формувань 

1. 10-01 Включення до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань 
відомостей про створення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

2. 10-02 Державна реєстрація змін до 
відомостей про юридичну особу, 
що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань у тому 
числі змін до установчих 
документів юридичної особи 
(крім громадських формувань) 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

3. 10-03 Державна реєстрація припинення 
юридичної особи в результаті її 
ліквідації 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

4. 10-04 Внесення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань запису 
про рішення засновників 
(учасників) юридичної особи або 
уповноваженим ними органом 
щодо припинення юридичної 
особи 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

5. 10-05 Видача витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб – 
підприємців та громадських 
формувань 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

6. 10-06 Державна реєстрація припинення 
юридичної особи в результаті її 
реорганізації (злиття, приєднання, 
поділу та перетворення) 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

 



3 

Продовження додатка 
1 2 3 4 

7. 10-07 Державна реєстрація припинення 
юридичної особи в результаті її 
реорганізації (злиття, приєднання, 
поділу та перетворення) 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

8. 10-08 Державна реєстрація внесення змін 
до відомостей про фізичну особу – 
підприємця, які 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» 

9. 10-09 Державна реєстрація припинення 
підприємницької діяльності 
фізичної особи – підприємця 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

10. 10-10 Включення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських 
формувань відомостей про фізичну 
особу – підприємця, зареєстровану 
до 01 липня 2004 року 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

11. 10-11 Включення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських 
формувань відомостей про 
юридичну особу, створену та 
зареєстровану до 01 липня 2004 
року 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

12. 10-12 Державна реєстрація юридичної 
особи 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

13. 10-13 Видача документів, що містяться в 
реєстраційній справі відповідної 
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» 

14. 10-14 Внесення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських 
формувань запису про рішення 
засновників (учасників) юридичної 
особи або уповноваженим ними 
органом щодо виділу 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

15. 10-15 Державна реєстрація внесення змін 
до відомостей про відокремлений 
підрозділ юридичної особи (крім 
громадських формувань) 
 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 

16. 10-16 Державна реєстрація припинення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи (крім 
громадських формувань) 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

17. 10-17 Державна реєстрація переходу 
юридичної особи з модельного 
статуту на діяльність на підставі 
власного установчого документа 
(крім громадських формувань) 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

18. 10-18 Державна реєстрація переходу 
юридичної особи на підставі 
модельного статуту (крім 
громадських формувань) 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

19. 10-19 Державної реєстрації рішення про 
відміну рішення про припинення 
юридичної особи 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

20. 10-20 Державна реєстрація зміни складу 
комісії з припинення (комісії з 
реорганізації, ліквідаційної комісії) 
юридичної особи 

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 
формувань» 

21. 10-21 Державна реєстрація створення 
громадського об’єднання 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
22. 10-22 Державна реєстрація створення 

відокремленого підрозділу 
громадського об’єднання 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
23. 10-23 Державна реєстрація рішення про 

виділ громадського об’єднання 
Закон України «Про громадське 

об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 

безоплатної правової допомоги» 
24. 10-24 Державна реєстрація внесення змін 

до відомостей про відокремлений 
підрозділ громадського об’єднання 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
25. 10-25 Державна реєстрація внесення змін 

до відомостей про відокремлений 
підрозділ громадського об’єднання 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
26. 10-26 Державна реєстрація рішення про 

припинення громадського 
об’єднання 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
27. 10-27 Державна реєстрація рішення про 

відміну рішення про припинення 
громадського об’єднання 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
28. 10-28 Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 
реорганізації, ліквідаційної комісії) 
громадського об’єднання 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016  № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 

безоплатної правової допомоги» 
29. 10-29 Державна реєстрація припинення 

громадського об’єднання в 
результаті його ліквідації 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
30. 10-30 Державна реєстрація припинення 

громадського об’єднання в 
результаті його реорганізації 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
31. 10-31 Державна реєстрація припинення 

відокремленого підрозділу 
громадського об’єднання 
 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
32. 10-32 Державна реєстрація друкованого 

засобу масової інформації з 
місцевою сферою розповсюдження 
 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
33. 10-33 Перереєстрація друкованого засобу 

масової інформації з місцевою 
сферою розповсюдження 
 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 
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Продовження додатка 
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безоплатної правової допомоги» 
34. 10-34 Видача дубліката свідоцтва про 

державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації з 
місцевою сферою розповсюдження 
 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
35. 10-35 Визнання недійсним свідоцтва про 

державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації з 
місцевою сферою розповсюдження 
на підставі повідомлення 
засновника 
 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
36. 10-36 Державна реєстрація статуту 

територіальної громади 
 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
37. 10-37 Державна реєстрація змін до 

статуту територіальної громади 
 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» 
38. 10-38 Видача дубліката свідоцтва про 

державну реєстрацію статуту 
територіальної громади 
 

Закон України «Про громадське 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», постанова 

Кабінету Міністрів України від 
11.02.2016 № 99 «Про реформування 
територіальних органів Міністерства 
юстиції та розвиток системи надання 
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Продовження додатка 
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безоплатної правової допомоги» 
39. 10-39 Скасування державної реєстрації 

статуту територіальної громади 
 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»; постанова 

Кабінету Міністрів України від 
27.07.1998 № 1150 «Про 

затвердження Положення про 
державну реєстрацію статутів 

територіальних громад» 
40. 10-40 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 
 

Закон України «Про громадські 
об’єднання»; Закон України «Про 
державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань» постанова 

Кабінету Міністрів України від 
25.12.2015 № 1133 «Про надання 

послуг у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 
формувань у скорочені строки»; 

постанова Кабінету Міністрів України 
від 11.02.2016 № 99 «Про 

реформування територіальних органів 
Міністерства юстиції та розвиток 

системи надання безоплатної правової 
допомоги» 

11 
Земельні питання 

41. 11-01 Державна реєстрація земельної 
ділянки з видачею витягу з 
Державного земельного кадастру 

Стаття 24 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 

42. 11-02 Внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей 
(змін до них) про земельну ділянку 

Стаття 21 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 

43. 11-03 Внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей 
про межі частини земельної 
ділянки, на яку поширюються 
права суборенди, сервітуту, з 
видачею витягу 

Стаття 29 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 

44. 11-04 Внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей 
(змін до них) про землі в межах 
територій адміністративно-
територіальних одиниць з видачею 
витягу 

Стаття 32 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 

45. 11-05 Державна реєстрація обмежень у 
використанні земель з видачею 
витягу 

Стаття 28 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 

46. 11-06 Внесення до Державного 
земельного кадастру відомостей 

Стаття 32 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 
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Продовження додатка 
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про обмеження у використанні 
земель, встановлені законами та 
прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, з 
видачею витягу 

47. 11-07 Виправлення технічної помилки у 
відомостях з Державного 
земельного кадастру, допущеної 
органом, що здійснює його 
ведення, з видачею витягу 

Стаття 37 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 

48. 11-08 Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі 
витягу з державного земельного 
кадастру про землі в межах 
території адміністративно-
територіальних одиниць 

Стаття 38 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 

49. 11-09 Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі 
довідки, що містить узагальнену 
інформацію про землі 

Стаття 38 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 

50. 11-10 Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі: 
викопіювання з кадастрової карти 
(плану) та іншої картографічної 
документації 

Стаття 38 Закону України «Про 
Державний земельний кадастр» 

51. 11-11 Видача довідки про:2) наявність у 
Державному земельному кадастрі 
відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки у 
межах норм безоплатної 
приватизації за певним видом її 
цільового призначення 
(використання) 

Земельний кодекс України, Закон 
України “Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям” 

52. 11-12 Видача довідки про:1) наявність та 
розмір земельної частки (паю) 

Земельний кодекс України, Закон 
України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» 
53. 11-13 Видача відомостей з документації 

із землеустрою, що включена до 
Державного фонду документації із 
землеустрою 

Статті 32, 33 Закону України «Про 
землеустрій» 

54. 11-15 Видача довідки про наявність 
земельної ділянки у власності 

Земельний кодекс України, Закон 
України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» 
55. 11-16 Видача витягу з технічної 

документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки 

Статті 20, 23 Закону України «Про 
оцінку земель» 

56. 11-17 Довідка про невикористане право 
приватизації земельної ділянки 

Земельний кодекс України, Закон 
України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» 
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57. 11-18-1 Рішення про безоплатну передачу у 
власність земельних ділянок 
комунальної власності 

Ст. 118 Земельного кодексу України, 
ст. 55 Закону України «Про 

землеустрій» 
58. 11-18-2 Рішення про безоплатну передачу у 

власність земельних ділянок 
комунальної власності 
(затвердження проекту) 

Ст.118 Земельного кодексу України, 
ст. 55 Закону України «Про 

землеустрій» 

59. 11-18-3 Рішення про безоплатну передачу у 
власність земельних ділянок 
комунальної власності (погодження 
нового місця розташування) 

Ст.118 Земельного кодексу України 

60. 11-19-1 Рішення про погодження місця 
розташування земельної ділянки 
комунальної власності для 
оформлення оренди 

Ст.ст. 93, 123, 124 Земельного 
кодексу України 

61. 11-19-2 Рішення про надання в оренду 
земельних ділянок комунальної 
власності 

Ст.ст. 93, 123, 124 Земельного 
кодексу України 

62. 11-19-3 Рішення про надання в оренду 
земельної ділянки комунальної 
власності (затвердження проекту) 

Ст.ст. 93, 123, 124 Земельного 
кодексу України 

63. 11-19-4 Рішення про надання в суборенду 
земельної ділянки комунальної 
власності 

Ст.ст. 93, 123, 124 Земельного 
кодексу України 

64. 11-19-5 Рішення про припинення оренди 
земельної ділянки комунальної 
власності 

Ст.ст. 93, 123, 124 Земельного 
кодексу України 

65. 11-20-1 Рішення про надання в постійне 
користування земельних ділянок 
комунальної власності 
 

Ст.ст. 93, 123 Земельного кодексу 
України 

66. 11-20-2 Рішення про припинення права 
постійного користування 
земельною ділянкою комунальної 
власності 

Ст.ст. 93, 123 Земельного кодексу 
України 

67. 11-20-3 Видача рішення про погодження 
місця розташування земельної 
ділянки комунальної власності для 
оформлення постійного 
користування 

Ст.ст. 93, 123 Земельного кодексу 
України 

68. 11-20-4 Видача рішення про надання в 
постійне користування земельної 
ділянки комунальної власності 
(затвердження проекту) 

Ст.ст. 93, 123 Земельного кодексу 
України 

69. 11-21-1 Рішення про надання земельних 
ділянок комунальної власності 
суб’єктам господарювання на 
умовах особистого строкового 
сервітуту 
 

Ст.ст. 93, 123 Земельного кодексу 
України 
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70. 11-21-2 Рішення про припинення договору 
особистого строкового сервітуту 

Ст.ст. 93, 123 Земельного кодексу 
України 

71. 11-21-3 Видача рішення про погодження 
місця розташування земельної 
ділянки комунальної власності на 
умовах особистого строкового 
сервітуту 

Ст.ст. 93, 123 Земельного кодексу 
України 

72. 11-22-1 Рішення про надання в оренду 
нерухомого майна комунальної 
власності 

Закон України «Про оренду 
державного та комунального майна» 

73. 11-22-2 Рішення про продовження терміну 
на укладення договору оренди 
нерухомого майна 

Закон України «Про оренду 
державного та комунального майна» 

74. 11-22-3 Рішення про внесення змін до 
рішення про надання в оренду 
нерухомого майна комунальної 
власності 

Закон України «Про оренду 
державного та комунального майна» 

75. 11-22-4 Рішення про перегляд розміру 
плати за оренду комунального 
майна 

Закон України «Про оренду 
державного та комунального майна» 

76. 11-23-1 Рішення про перегляд розміру 
плати за оренду земельної ділянки 
комунальної власності 

Ст.ст. 93, 123, 124 Земельного 
кодексу України 

77. 11-23-2 Рішення про перегляду розміру 
плати по договору строкового 
сервітуту 

Ст.ст. 93, 123, 124 Земельного 
кодексу України 

78. 11-24-1 Рішення про дозвіл на продаж 
земельної ділянки комунальної 
власності (попереднє погодження) 

Ст.128 Земельного кодексу України 

79. 11-24-2 Рішення про дозвіл на продаж 
земельних ділянок комунальної 
власності, визначення умов продажу 

Ст.128 Земельного кодексу України 

80. 11-25-1 Рішення про дозвіл на розроблення 
технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення 
меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) земельної ділянки 
комунальної власності 

Ст.128 Земельного кодексу України 

81. 11-25-2 Рішення про дозвіл на розроблення 
технічної документації із 
землеустрою щодо поділу 
(обєднання) земельної ділянки 
комунальної власності 

Ст.128 Земельного кодексу України,  
Закон України «Про землеустрій» 

82. 11-26 Рішення про зміну цільового 
використання земельної ділянки 

Земельного кодексу України 

83. 11-27 Рішення про відчуження 
(приватизацію) комунального 
майна 

Закон України «Про приватизацію 
невеликих державних підприємств 

(малу приватизацію» 
84. 11-28 Довідка форми 3 ДФ «Про 

наявність у фізичної особи 
Наказ мінстерства доходів і зборів 

України від 17.01.2014 № 32, 
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земельних ділянок» зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 31.01.2014 № 201/24978 «Про 
затвердження порядку видачі довідки 

про наявність у фізичної особи 
земельних ділянок та її форми» 

85. 11-29 Довідка «Про вартість 1 кв.м 
земельної ділянки (за відсутності 
правових документів на землю)» 

Закон України «Про оцінку земель» 

86. 11-30 Рішення про присвоєння адреси 
земельної ділянки 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування» 

87. 11-31 Рішення про скасування рішення 
міської ради 

Земельний кодекс України  

88. 11-32 Рішення про внесення змін до 
рішення міської ради 

Закон України «Про оренду 
державного та комунального майна» 

89. 11-33 Рішення про дозвіл на розробку 
проекту землеустро 

Ст.118 Земельного кодексу України 

90. 11-34 Проведення державної експертизи 
землевпорядної документації для 
юридичних та фізичних осіб-
підприємців 

Закон України «Про державну 
експертизу землевпорядної 

документації» 

91. 11-35 Видача висновку про погодження 
документації із землеустрою 

Статті 186, 186-1 Земельного кодексу 
України 

92. 11-36 Видача дозволу на зняття та 
перенесення грунтового покриву 
(родючого шару грунту) земельної 
ділянки 

Статті 166, 168 Земельного кодексу 
України; стаття 6 Закону України 

«Про державний контроль за 
використанням та охороною земель» 

93. 11-37 Видача рішення про передачу у 
власність, надання у постійне 
користування та надання в оренду 
земельних ділянок 
сільськогосподарського 
призначення державної власності 

Статті 118, 122, 123, 124 Земельного 
кодексу України 

94. 11-38 Дозвіл на проведення 
інвентаризації земельної ділянки  
комунальної власності 

Земельний кодекс України 

12 
Нерухоме майно 

95. 12-01 Державна реєстрація права 
власності на нерухоме майно 

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», постанова 
Кабінету Міністрів від 25.12.2015 

№ 1127 «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 
96. 12-02 Державна реєстрація інших 

(відмінних від права власності) 
речових прав на нерухоме майно 

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», постанова 
Кабінету Міністрів від 25.12.2015 

№ 1127 «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 

обтяжень» 
97. 12-03 Державна реєстрація обтяжень 

нерухомого майна 
Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», постанова 
Кабінету Міністрів від 25.12.2015 

№ 1127 «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 
98. 12-04 Надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 
майно 

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», постанова 
Кабінету Міністрів від 25.12.2015 

№ 1127 «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Наказ Міністерства 
юстиції України від 17.04.2012  
№ 595/5 «Про впорядкування 

відносин , пов’язаних із державною 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 
99. 12-05 Внесення змін до записів 

Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень 

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», постанова 
Кабінету Міністрів від 25.12.2015 

№ 1127 «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 
100. 12-06 Взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна 
Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», постанова 
Кабінету Міністрів від 25.12.2015 

№ 1127 «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Наказ Міністерства 
юстиції України від 17.04.2012  
№ 595/5 «Про впорядкування 

відносин , пов’язаних із державною 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 
101. 12-07 Скасування державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень 

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», постанова 
Кабінету Міністрів від 25.12.2015 

№ 1127 «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Наказ Міністерства 
юстиції України від 17.04.2012  
№ 595/5 «Про впорядкування 

відносин , пов’язаних із державною 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 

майно та їх обтяжень» 
102. 12-08 Скасування запису Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 
майно 

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», постанова 
Кабінету Міністрів від 25.12.2015 

№ 1127 «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Наказ  Міністерства 
юстиції України від 17.04.2012  
№ 595/5 «Про впорядкування 

відносин , пов’язаних із державною 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 
103. 12- 09 Скасування рішення державного 

реєстратора 
Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», постанова 
Кабінету Міністрів від 25.12.2015 

№ 1127 «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», Наказ  Міністерства 
юстиції України від 17.04.2012  
№ 595/5 «Про впорядкування 

відносин , пов’язаних із державною 
реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» 
13 

Оформлення і видача паспорта громадянина України 
104. 13-01 Оформлення і видача паспорта 

громадянина України з 
безконтактним електронним носієм 
у разі обміну паспорта 
громадянина України (у формі 
картки) 

Закон України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус», Закон 
України «Про громадянство 

України», Закон України «Про 
свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 
105. 13-02 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 з непридатністю паспорта 
для подальшого використання 

Закон України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус», Закон 
України «Про громадянство 

України», Закон України «Про 
свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні», Закон 
України « Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної 
операції», Постанова ВРУ від 
26.06.1992 № 2503-XII «Про 

затвердження положень про паспорт 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 

громадянина України та паспорт 
громадянина для виїзду за кордон», 

Декрет Кабінету Міністрів від 
21.01.1993 № 7-93 «Про державне 

мито» 
106. 13-03 Оформлення і видача паспорта 

громадянина України з 
безконтактним електронним носієм 
вперше після досягнення 
14-річного віку 

Закон України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус», Закон 
України «Про громадянство 

України», Закон України «Про 
свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 
107. 13-04 Оформлення і видача паспорта 

громадянина України для виїзду за 
кордон з безконтактним 
електронним носієм 

Закон України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус», Закон 
України «Про громадянство 

України», Закон України «Про 
свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 
108. 13-05 Оформлення і видача паспорта 

громадянина України для виїзду за 
кордон з безконтактним 
електронним носієм дитині до 
16 років 

Закон України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус», Закон 
України «Про громадянство 

України», Закон України «Про 
свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 
109. 13-06 Оформлення і видача паспорта 

громадянина України з 
безконтактним електронним носієм 
по досягненню 25- чи 45-річного 
віку особою, яка має паспорт 
зразка 1994 року (за бажанням) 

Закон України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус», Закон 
України «Про громадянство 

України», Закон України «Про 
свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні», Закон 
України « Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної 
операції», Постанова ВРУ від 
26.06.1992 № 2503-XII « Про 

затвердження положень про паспорт 
громадянина України та паспорт 

громадянина для виїзду за кордон», 
Декрет Кабінету Міністрів від 

21.01.1993 № 7-93 «Про державне 
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Продовження додатка 
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мито» 
110. 13-07 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 
зі зміною інформації, внесеної до 
паспорта (прізвища, імені, по 
батькові, дати народження, місця 
народження) 

Закон України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус», Закон 
України «Про громадянство 

України», Закон України «Про 
свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні», Закон 
України «Про тимчасові заходи на 

період проведення антитерористичної 
операції», Постанова ВРУ від 
26.06.1992 № 2503-XII «Про 

затвердження положень про паспорт 
громадянина України та паспорт 

громадянина для виїзду за кордон», 
Декрет Кабінету Міністрів від 

21.01.1993 № 7-93 «Про державне 
мито» 

111. 13-08 Вклеювання до паспорта 
громадянина України фотокартки 
при досягненні громадянином 25- і 
45-річного віку 

Положення про паспорт 
громадянина України, затверджене 

постановою Верховної Ради України 
від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ 

14 
Реєстрація місця проживання особи 

112. 14-01 Реєстрація місця проживання особи 
 

Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», Закон 
України «Про порядок виїзду з 

України та в’їзду в Україну громадян 
України» 

113. 14-02 Реєстрація місця проживання 
малолітньої дитини 
 

Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», Закон 
України «Про порядок виїзду з 

України та в’їзду в Україну громадян 
України» 

114. 14-03 Реєстрація місця перебування 
особи 
 

Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», Закон 
України «Про порядок виїзду з 

України та в’їзду в Україну громадян 
України» 

115. 14-04 Зняття з реєстрації місця 
проживання 
 

Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», Закон 
України «Про порядок виїзду з 

України та в’їзду в Україну громадян 
України» 
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Продовження додатка 
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116. 14-05 Зняття з реєстрація місця 
проживання малолітньої дитини 
 

Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», Закон 
України « Про порядок виїзду з 

України та в’їзду в Україну громадян 
України» 

117. 14-06 Зняття з реєстрації місця 
проживання (з виїздом за кордон) 
 

Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», Закон 
України «Про порядок виїзду з 

України та в’їзду в Україну громадян 
України» 

118. 14-07 Зняття з реєстрації з місця 
проживання (за рішенням суду) 

Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», Закон 
України «Про порядок виїзду з 

України та в’їзду в Україну громадян 
України» 

119. 14-08 Довідка про зміну адреси в 
паспорті 

Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні», Закон 
України «Про порядок виїзду з 

України та в’їзду в Україну громадян 
України», Закон України «Про 
засудження комуністичного та 

націонал соціалістичного 
(нацистського) тоталітарного режиму 

в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» 

120. 14-09 Складання протоколів та постанов 
про адміністративні 
правопорушення (на випадок 
втрати, зіпсування паспорта 
громадянина України, 
прострочування терміну 
вклеювання фото по досягненню 
віку) 

Закон України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 
громадянство України» 

121. 14-10 Довідка про реєстрацію місця 
проживання або місця перебування 
особи 

Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» 
122. 14-11 Внесення інформації про особу до 

Реєстру громади міста Олександрії 
Закон України «Про місцеве 

самоврядування», Закон України 
«Про адміністративні послуги», Закон 

України «Про захист персональних 
даних», Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» 
123. 14-12 Зняття з реєстрації місця 

проживання в зв’язку зі смертю 
особи 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування», Закон України 

«Про адміністративні послуги», Закон 
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України « Про захист персональних 
даних», Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» 
124. 14-13 Відомості про склад 

зареєстрованих осіб за адресою 
Закон України «Про місцеве 

самоврядування», Закон України 
«Про адміністративні послуги», Закон 

України « Про захист персональних 
даних», Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» 
15 

Довідки, виписки, інше 
125. 15-01 Завіряння документів, виданих 

головою квартального комітету 
Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/97-ВР, Закон 

України «Про звернення громадян» 
від 02.10.1996 року № 393/96-ВР  
ст.ст. 14-21, Закон України «Про 

органи самоорганізації населення»  
від 11.07.2001 № 2625-III 

126. 15-02 Видача копії рішення або витягу з 
рішення міської ради, копії 
протоколу або витягу з протоколу 
сесії міської ради 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/97-ВР, Закон 

України «Про звернення громадян» 
від 02.10.1996 № 393/96-ВР  

ст.ст. 14-21, Закон України «Про 
доступ до публічної інформації»  

від 13.01.2011 № 2939-VI № 1  
від 23.11.2012 

127. 15-03 Видача копії рішення або витягу з 
рішення виконавчого комітету, 
копії протоколу або витягу з 
протоколу засідання виконавчого 
комітету, копії розпорядження 
міського голови 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 № 280/97-ВР, Закон 

України «Про звернення громадян» 
від 02.10.1996 № 393/96-ВР 

ст.ст. 14-21, Закон України «Про 
доступ до публічної інформації»  

від 13.01.2011 № 2939-VI № 1 
від 23.11.2012 

128. 15-04 Видача завірених копій службових 
документів 
 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 
21.05.1997 №280/97-ВР, Закон 

України «Про звернення громадян» 
від 02.10.1996 №393/96-ВР  

ст.ст. 14-21, Закон України «Про 
доступ до публічної інформації»  
від 13.01.2011 № 2939- VI № 1  

від 23.11.2012 
129. 15-05-1 Видача архівної довідки 

тематичного, соціально-правового 
Закони України «Про національний 
архівний фонд та архівні установи» 
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характеру ст. 35, «Про інформацію» ст. 11, «Про 
звернення громадян» ст. 20, «Про 

захист персональних даних», 
«Основні правила роботи державних 
архівів України» розділ 9; Постанова 
Правління ПФУ від 10.11.2006 «Про 

затвердження Порядку підтвердження 
періодів роботи ...» 

130. 15-05-2 Видача архівної копії з рішення 
виконавчого комітету, сесії міської 
ради, розпорядження міського 
голови 

Закони України «Про національний 
архівний фонд та архівні установи» 

ст. 35, «Про інформацію» ст. 11, «Про 
звернення громадян» ст. 20, «Про 

захист персональних даних», 
«Основні правила роботи державних 
архівів України» розділ 9; Постанова 
Правління ПФУ від 10.11.2006року 

«Про затвердження Порядку 
підтвердження періодів роботи ...» 

16 
Господарська діяльність 

131. 16-01 Дозвіл на розміщення зовнішньої 
реклами поза межами населених 
пунктів у Кіровоградській області 

Ст.16 Закону України «Про рекламу», 
ст.37 Закону України «Про 

автомобільні дороги» 
132. 16-04 Реєстрація декларації відповідності 

матеріально-технічної бази 
суб’єкта господарювання вимогам 
законодавства з питань пожежної 
безпеки 

Кодекс цивільного захисту України 

133. 16-05 Дозвіл на проведення 
діагностичних, експериментальних, 
випромінювальних робіт на 
підприємствах, в установах та 
організаціях, діяльність яких 
пов’язана з використанням джерел 
неіонізуючого випромінювання 

Закон України «Про Перелік 
документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності» (п.53) 

134. 16-06 Дозвіл (санітарний паспорт) на 
роботи з радіоактивними 
речовинами та іншими джерелами 
іонізуючого випромінювання 

Закон України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської 

діяльності»; Закон України «Про 
Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 

діяльності» (п. 53); Закон України 
«Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя 
населення» (ст. 23) 

135. 16-07 Експлуатаційний дозвіл 
операторам потужностей (об’єктів), 
які провадять діяльність, пов’язану 
з виробництвом та /або зберігання 
харчових продуктів тваринного 
походження 

Закон України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів», 
ст.ст. 23,24; Закон України «Про 

дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності»; Закон 
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України «Про Перелік документів 
дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності»; Закон 
України «Про адміністративні 

послуги» ст. 8 
136. 16-08 Експлуатаційний дозвіл для 

провадження діяльності на 
потужностях (об’єктах) з 
переробки неїстівних продуктів 
тваринного походження 

Закон України «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів»,  
ст.ст. 23, 24; Закон України «Про 

дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» 

137. 16-09 Експлуатаційний дозвіл для 
провадження діяльності на 
потужностях (об’єктах) з 
виробництва, змішування та 
приготування кормових добавок, 
преміксів і кормів 

Закон України «Про ветеринарну 
медицину», ст.ст. 50-53; 

Закон України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської 

діяльності»; Закон України «Про 
Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 
діяльності»; Закон України «Про 

адміністративні послуги» ст. 8 
138. 16-10 Дозвіл на проведення заходів із 

залученням тварин 
Закон України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження», ст. 30-1; 
Закон України «Про дозвільну 
систему у сфері господарської 

діяльності»; Закон України «Про 
Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 

діяльності» 
139. 16-11 Видача дозволу на застосування 

праці іноземців та осіб без 
громадянства 

Закон України  
«Про зайнятість населення» 

140. 16-12-1 Продовження дії дозволу на 
застосування праці іноземців та 
осіб без громадянства 

Закон України  
«Про зайнятість населення» 

141. 16-12-2 Внесення змін до дозволу на 
застосування праці іноземців та 
осіб без громадянства 

Закон України  
«Про зайнятість населення» 

142. 16-13 Скасування дозволу на 
застосування праці іноземців та 
осіб без громадянства 

Закон України  
«Про зайнятість населення» 

143. 16-14 Видача дозволу на виконання робіт 
підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) 
машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки 

Закони України: «Про 
адміністративні послуги», «Про 
охорону праці»; «Про дозвільну 
систему у сфері господарської 

діяльності»; постанова Кабінету 
Міністрів України від 26 жовтня 

2011 року № 1107 «Про затвердження 
Порядку видачі дозволів на 
виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію 
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(застосування) машин, механізмів, 
устаткування підвищеної небезпеки», 

розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16.05.2014 № 523-р 

«Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» 
144. 16-15 Висновок державної екологічної 

експертизи 
Закон України «Про охорону 
навколишнього природного 
середовища» (статті 26-29);  

«Про екологічну експертизу»;  
«Про регулювання містобудівної 

діяльності» (ст.31);  
«Про адміністративні послуги» 

145. 16-16-1 Дозвіл на спеціальне 
водокористування в разі 
використання води водних об’єктів 
загальнодержавного значення (для 
рибогосподарських потреб) 

Водний кодекс України (п.7 ст. 14, п.9 
ст. 16 та ст. 49), Закон України «Про 

перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 

діяльності» (п. 70 Переліку), Закон 
України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні 
послуги» 

146. 16-16-2 Дозвіл на спеціальне 
водокористування в разі 
використання води водних об’єктів 
загальнодержавного значення 
(зрощення) 

Водний кодекс України (п.7 ст. 14, п.9 
ст. 16 та ст. 49), Закон України «Про 

перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 

діяльності» (п. 70 Переліку), Закон 
України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні 
послуги» 

147. 16-16-3 Дозвіл на спеціальне 
водокористування в разі 
використання води водних об’єктів 
загальнодержавного значення 
(підземні та підземні лікувальні) 

Водний кодекс України (п.7 ст. 14, п.9 
ст. 16 та ст. 49), Закон України «Про 

перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 

діяльності» (п. 70 Переліку), Закон 
України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні 
послуги» 

148. 16-16-4 Анулювання дозволу на спеціальне 
водокористування 

Водний кодекс України (п.7 ст. 14, п.9 
ст. 16 та ст. 49), Закон України «Про 

перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 

діяльності» (п. 70 Переліку), Закон 
України «Про дозвільну систему у 
сфері господарської діяльності», 

Закон України «Про адміністративні 
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послуги» 
149. 16-17 Дозвіл на викиди забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами 

Закон України «Про охорону 
навколишнього природного 

середовища», розділ ІІІ стаття 20; 
«Про охорону атмосферного повітря», 

розділ ІІІ стаття 11 
150. 16-18 Розрахунок величини фонових 

концентрацій забруднювальних 
речовин в атмосферне повітря 

Закон України «Про адміністративні 
послуги», Наказ Мінприроди України 

від 30 липня 2001 року № 286 
151. 16-19 Погодження поточних 

індивідуальних технологічних 
нормативів використання питної 
води 

Закони України «Про питну воду та 
питне водопостачання», 

«Про адміністративні послуги» 

152. 16-20 Реєстрація звітів з інвентаризації 
викидів забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря 

Закон України «Про адміністративні 
послуги», Наказ Мінприроди України 

від 10 лютого 1995 року № 7 
153. 16-21 Погодження режиму експлуатації 

водойми (скид води, наповнення 
водойми) 

Водний і Земельний кодекси, Закони 
України «Про адміністративні 
послуги», «Про аквакультуру» 

154. 16-22 Затвердження паспорту місць 
видалення відходів 

Закони України «Про адміністративні 
послуги», «Про відходи» ст. 33;  
«Про охорону навколишнього 

природного середовища» – розділ ІІ, 
ст. 12, розділ ХІ ст. 55 

155. 16-23 Затвердження реєстрової картки 
об’єктів утворення відходів та 
об’єктів оброблення та утилізації 
відходів 

Закони України «Про адміністративні 
послуги», «Про відходи» розділ ІІІ 

ст. 17, розділ V ст. 27; «Про охорону 
навколишнього природного 

середовища» розділ ІІ, ст. 12, 
розділ ХІ ст. 55 

156. 16-24 Погодження технічних паспортів 
відходів 

Закони України «Про адміністративні 
послуги», «Про відходи» розділ ІІ 
ст. 17 п. «i», розділ V ст.26 «Про 

охорону навколишнього природного 
середовища» розділ ІІ, ст. 12,  

розділ ХІ ст. 55 
157. 16-26 Видача дозволу на здійснення 

операцій у сфері поводження з 
відходами 

Закони України «Про адміністративні 
послуги», «Про відходи» ст. 33;  
«Про охорону навколишнього 

природного середовища» –  
розділ ІІ, ст. 12, розділ ХІ ст. 55 

158. 16-27 Реєстрація декларації про 
утворення відходів 

Закон України «Про відходи»  
(статті 1, 17); Закон України «Про 

дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» 

159. 16-28 Дозвіл на розміщення зовнішньої 
реклами 

Закони України ст.16 «Про рекламу», 
ст.15 «Про доступ до публічної 

інформації» 
160. 16-29 Видача дозволу на порушення 

об’єкту благоустрою 
Ст.ст. 28, 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 
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ст.ст. 10, 16 «Про благоустрій 
населених пунктів 

161. 16-30 Анулювання дозволу на 
розміщення зовнішньої реклами 

Закони України ст.16 «Про рекламу», 
ст.15 «Про доступ до публічної 

інформації» 
162. 16-31 Продовдення дії дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 
Закони України ст.16 «Про рекламу», 

ст.15 «Про доступ до публічної 
інформації» 

163. 16-32 Інформація (довідка) щодо 
відсутності скарг та пропозицій від 
громадськості стосовно наміру 
отримати дозвіл на викиди 
забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними 
джерелами 

Закони України «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», «Про 

охорону навколишнього природного 
середовища» 

164. 16-33 Видача ордеру на видалення 
зелених насаджень 

Закон України ст. 10 «Про 
благоустрій населених пунктів»,    

постанова Кабінету Міністрів України 
від 01.08.2006 № 1045 «Про 

затвердження Порядку видалення 
дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах» 
17 

Містобудування та архітектура 
165. 17-05 Видача дозволу на виконання 

будівельних робіт 
Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (стаття 37), 
Порядок виконання підготовчих та 
будівельних робіт, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.04.2011 №466 «Деякі 
питання виконання підготовчих та 

будівельних робіт» 
166. 17-06 Внесення змін до дозволу на 

виконання будівельних робіт 
Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» (стаття 39),  
Пункт 3 Порядку прийняття в 

експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 
України від 13.04.2011 №461 

«Питання прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів». 

167. 17-07 Анулювання дозволу на виконання 
будівельних робіт 

ч.6 ст.37 Закону України «Про 
регулювання містобудівної 

діяльності». , ст.4-1 Закону України 
«Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» 
168. 17-08 Видача сертифікату у разі 

прийняття в експлуатацію 
закінченого будівництвом об’єкта 
 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» (стаття 39),  

Пункт 3 Порядку прийняття в 
експлуатацію закінчених 
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будівництвом об’єктів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 13.04.2011 № 461 

«Питання прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів» 

169. 17-09-1 Реєстрація декларації про 
готовність об’єкта до експлуатації, 
що за класом наслідків 
(відповідальності) належить до 
об’єктів з незначними наслідками 
(СС1) 

Закони України «Про адміністративні 
послуги», «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності», «Про 
регулювання містобудівної 

діяльності» 

170. 17-09-2 Реєстрація декларації про 
готовність до експлуатації об’єкта, 
будівництво якого здійснено на 
підставі будівельного паспорта 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» (стаття 39), 

Пункт 3 Порядку прийняття в 
експлуатацію закінчених 

будівництвом об’єктів, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 13.04.2011 № 461 

«Питання прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів» 

171. 17-10 Внесення змін до декларації про 
готовність об’єкта до експлуатації 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», частина 
перша статті 39, Пункт 22 Порядку 

прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів 
України від 13.04.2011 № 461 

«Питання прийняття в експлуатацію 
закінчених будівництвом об’єктів» 

172. 17-11 Внесення змін до декларації про 
початок виконання підготовчих 
робіт 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 

173. 17-12 Внесення змін до декларації про 
початок виконання будівельних 
робіт 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 

174. 17-13 Прийняття в експлуатацію 
індивідуальних (садибних) 
житлових будинків, садових, 
дачних будинків, господарських 
(присадибних) будівель і споруд, 
будівель і споруд 
сільськогосподарського 
призначення, що за класом 
наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів з незначними 
наслідками (СС1), збудовані на 
земельній ділянці відповідного 
цільового призначення без 
дозвільного документа на 
виконання будівельних робіт 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» (пункт 9 
розділу V “Прикінцеві положення» 
Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Порядок 
проведення технічного обстеження і 

прийняття в експлуатацію 
індивідуальних (садибних) житлових 
будинків, садових, дачних будинків, 

господарських (присадибних) 
будівель і споруд, будівель і споруд 

сільськогосподарського призначення, 
що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до 
об’єктів з незначними наслідками 
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(СС1), збудовані на земельній ділянці 
відповідного цільового призначення 

без дозвільного документа на 
виконання будівельних робіт» 

затверджений наказом Мінрегіонбуда 
від 03.07.2018 № 158 

175. 17-14 Надання містобудівних умов та 
обмежень для проектування 
об’єкта будівництва і внесення змін 
до них 

Закон України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення містобудівної 

діяльності» від 17.01.2017 № 1817-VІІІ, 
Стаття 29 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», 
Наказ Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 
31.05.2017 № 135 «Про затвердження 

Порядку ведення реєстру 
містобудівних умов та обмежень» 

176. 17-15 Рішення про переведення 
нежитлового приміщення в 
житлове 

Закони України «Про особливості 
здійснення права власності у 

багатоквартирному будинку»; «Про 
об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку» (ст.15); 
«Про місцеве самоврядування в 

Україні» (ст. 30), Житловий кодекс 
України (розділ І, ст.ст.4, 6, 7, 8) ,  

Цивільний кодекс України (ст.ст. 319, 
383),  Наказ Держжитлокомунгоспу 
України від 17.05.2005 № 76 «Про 
затвердження Правил утримання 

жилих будинків та прибудинкових 
терторій» (п.1.4) 

177. 17-16 Присвоєння (зміна) адреси об’єкта  
нерухомого майна 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» ст.22, Закон 

України «Про місцеве 
самоврядування» ст.ст. 27, 37, 59, 

постанова Кабінету Міністрів України 
від 25.05.2011 № 559 «Про 

містобудівний кадастр», постанова 
Кабінету Міністрів України від 

27.03.2019 № 367 «Деякі питання 
дерегуляції господарської діяльності» 

18 
Ліцензійні послуги 

178. 18-01 Видача ліцензії на право 
провадження освітньої діяльності 
за рівнем дошкільної освіти 

Закон України «Про освіту»,    
«Про дошкільну освіту»,  
«Про ліцензування видів 

господарської діяльності» 
179. 18-02 Видача ліцензії на право 

провадження освітньої діяльності 
Закон України «Про освіту»,  

«Про дошкільну освіту»,  
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(розширення провадження 
освітньої діяльності) за рівнями 
повної загальної середньої освіти 

«Про ліцензування видів 
господарської діяльності» 

180. 18-03 Переоформлення ліцензії на право 
провадження освітньої діяльності 
за рівнем дошкільної освіти або за 
рівнями повної загальної середньої 
освіти 

Закон України «Про освіту»,  
«Про дошкільну освіту»,  
«Про ліцензування видів 

господарської діяльності» 

181. 18-04 Анулювання ліцензій на право 
провадження освітньої діяльності 
за рівнем дошкільної освіти або за 
рівнями повної загальної середньої 
освіти 

Закон України «Про освіту»,  
«Про дошкільну освіту»,  
«Про ліцензування видів 

господарської діяльності» 

19 
Послуги соціального характеру 

182. 19-01 Надання субсидії для відшкоду-
вання витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового палива 

Закон України  
«Про житлово-комунальні послуги» 

183. 19-02 Надання пільги на придбання 
твердого та рідкого пічного палива 
і скрапленого газу 

Бюджетний кодекс України 

184. 19-03 Надання тимчасової державної 
допомоги дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати аліментів 
або не мають можливості 
утримувати дитину або місце їх 
проживання невідоме 

Сімейний кодекс України 

185. 19-04 Призначення одноразової 
винагороди жінкам, яким 
присвоєно почесне звання України 
«Мати-героїня» 

Закон «України  
«Про почесні звання України» 

186. 19-05 Прийняття рішення щодо 
соціального обслуговування особи 
територіальним центром 
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 

Закон України  
«Про соціальні послуги» 

187. 19-06 Видача довідки для отримання 
пільг інвалідам, які не мають права 
на пенсію чи соціальну допомогу 

Закон України №Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» 
188. 19-07 Видача довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи 
Закон України «Про забезпечення 

прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» 

189. 19-08 Видача особі подання про 
можливість призначення її 
опікуном або піклувальником 
повнолітньої недієздатної особи 
або особи, цивільна дієздатність 
якої обмежена 

Цивільний кодекс України 
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190. 19-09-1 Видача дозволу опікуну на 
вчинення правочинів щодо: 
- відмови від майнових прав 
підопічного 

Цивільний кодекс України 

191. 19-09-2 Видача дозволу опікуну на 
вчинення правочинів щодо: 
- видання письмових зобов’язань 
від імені підопічного 

Цивільний кодекс України 

192. 19-09-3 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 

Цивільний кодекс України 

193. 19-09-4 Видача дозволу опікуну на 
вчинення правочинів щодо: 
- укладення договорів щодо іншого 
цінного майна 

Цивільний кодекс України 

194. 19-09-5 Видача дозволу опікуну на 
вчинення правочинів щодо: 
- управління нерухомим майном 
або майном, яке потребує 
постійного управління, власником 
якого є підопічна недієздатна особа 

Цивільний кодекс України 

195. 19-09-6 Видача дозволу опікуну на 
вчинення правочинів щодо:  
- передання нерухомого майна або 
майна, яке потребує постійного 
управління, власником якого є 
підопічна недієздатна особа, за 
договором в управління іншій 
особі 

Цивільний кодекс України 

196. 19-10-1 Видача піклувальнику дозволу на 
надання згоди особі, дієздатність 
якої обмежена, на вчинення 
правочинів щодо: відмови від 
майнових прав підопічного 

Цивільний кодекс України 

197. 19-10-2 Видача піклувальнику дозволу на 
надання згоди особі, дієздатність 
якої обмежена, на вчинення 
правочинів щодо: видання 
письмових зобов’язань від імені 
підопічного 

Цивільний кодекс України 

198. 19-10-3 Видача піклувальнику дозволу на 
надання згоди особі, дієздатність 
якої обмежена, на вчинення 
правочинів щодо: укладення 
договорів, які підлягають 

Цивільний кодекс України 
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нотаріальному посвідченню та 
(або) державній реєстрації, в тому 
числі щодо поділу або обміну 
житлового будинку, квартири 

199. 19-10-4 Видача піклувальнику дозволу на 
надання згоди особі, дієздатність 
якої обмежена, на вчинення 
правочинів щодо: укладення 
договорів щодо іншого цінного 
майна 

Цивільний кодекс України 

200. 19-11 Надання державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям 

Закон України «Про державну 
соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 
201. 19-12-1 Надання державної допомоги: у 

зв’язку з вагітністю та пологами 
особам, які не застраховані в 
системі загальнообов’язкового 
державного соціального 
страхування 

Закон України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» 

202. 19-12-2 Надання державної допомоги: при 
народженні дитини 

Закон України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» 

203. 19-12-3 Надання державної допомоги: при 
усиновленні дитини 

Закон України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» 

204. 19-12-4 Надання державної допомоги:  на 
дітей, над якими встановлено опіку 
чи піклування 

Закон України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» 

205. 19-12-5 Надання державної допомоги: на 
дітей одиноким матерям 

Закон України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» 

206. 19-13 Надання державної соціальної 
допомоги інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам 

Закон України «Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам» 

207. 19-14 Надання надбавки на догляд за 
інвалідами з дитинства та дітьми-
інвалідами 

Закон України «Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам» 

208. 19-15 Надання 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» 
209. 19-16 

 

Надання державної соціальної 
допомоги на догляд 

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

інвалідністю» 
210. 19-17 Компенсаційна виплата фізичній 

особі, яка надає соціальні послуги 
Закон України «Про соціальні 

послуги» 
211. 19-18 Надання щомісячної 

компенсаційної виплати 
непрацюючій особі, яка здійснює 
догляд за інвалідом I групи або за 
особою, яка досягла 80-річного 
віку 

Закон України «Про державну 
соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 
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212. 19-19 Надання грошової допомоги особі, 
яка проживає разом з інвалідом I 
чи II групи внаслідок психічного 
розладу, який за висновком 
лікарської комісії медичного 
закладу потребує постійного 
стороннього догляду, на догляд за 
ним 

Закон України «Про психіатричну 
допомогу» 

213. 19-20 Призначення щомісячної адресної 
грошової допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття 
витрат на проживання, в тому числі 
на оплату житлово-комунальних 
послуг 

Закон України «Про забезпечення 
прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» 

214. 19-21 Призначення одноразової грошової 
допомоги у разі загибелі (смерті) 
або інвалідності волонтера 
внаслідок поранення (контузії, 
травми або каліцтва), отриманого 
під час надання волонтерської 
допомоги в районі проведення 
антитерористичних операцій, 
бойових дій та збройних 
конфліктів 

Закон України «Про волонтерську 
діяльність» 

215. 19-22 Призначення одноразової 
грошової/ матеріальної допомоги 
інвалідам та дітям-інвалідам 

Закон України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» 
216. 19-23-1 Призначення одноразової 

компенсації: сім’ям, які втратили 
годувальника із числа осіб, 
віднесених до учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС, та смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою 

Закон України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» 

217. 19-23-2 Призначення одноразової 
компенсації: дружинам 
(чоловікам), якщо та (той) не 
одружилися вдруге, померлих 
громадян, смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою, 
участю у ліквідації наслідків інших 
ядерних аварій, у ядерних 
випробуваннях, військових 
навчаннях із застосуванням ядерної 
зброї, у складанні ядерних зарядів 
та здійсненні на них регламентних 
робіт 

Закон України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» 

218. 19-23-3 Призначення одноразової 
компенсації: батькам померлого 
учасника ліквідації наслідків аварії 

Закон України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
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на Чорнобильській АЕС, смерть 
якого пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою 

Чорнобильської катастрофи» 

219. 19-24-1 Призначення грошової 
компенсації: вартості проїзду до 
санаторно-курортного закладу і 
назад інвалідам війни та 
прирівняним до них особам 

Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 

захисту» 

220. 19-24-2 Призначення грошової 
компенсації: інвалідам замість 
санаторно-курортної путівки 

Закону України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» 

221. 19-24-3 Призначення грошової 
компенсації: вартості проїзду до 
санаторно-курортного закладу 
(відділення спінального профілю) і 
назад особам, які супроводжують 
інвалідів I та II групи з наслідками 
травм і захворюваннями хребта та 
спинного мозку 

Закону України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» 

222. 19-24-4 Призначення грошової компенсаці 
вартості самостійного санаторно-
курортного лікування інвалідівї: 

Закону України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» 

223. 19-24-5 Призначення грошової 
компенсації: замість санаторно-
курортної путівки громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

Закону України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» 

224. 19-24-6 Призначення грошової компенсації: 
інвалідам на бензин, ремонт і 
технічне обслуговування 
автомобілів та на транспортне 
обслуговування 

Закону України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» 

225. 19-25 Видача направлення (путівки) 
інвалідам та/або дітям-інвалідам до 
реабілітаційних установ сфери 
управління Мінсоцполітики та/або 
органів соціального захисту 
населення (регіонального та 
місцевого рівнів) 

Закону України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» 

226. 19-26 Видача направлення на 
проходження обласної, центральної 
міської у мм. Києві та Севастополі 
медико-соціальної експертної 
комісії для взяття на облік для 
забезпечення інвалідів автомобілем 

Закону України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» 

227. 19-27 Видача направлення на 
забезпечення технічними та іншими 
засобами реабілітації інвалідів та 
дітей-інвалідів 
 

Закону України «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» 
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228. 19-28 Видача путівки на влаштування до 
будинку-інтернату для громадян 
похилого віку та інвалідів, 
геріатричного пансіонату, 
пансіонату для ветеранів війни і 
праці психоневрологічного 
інтернату дитячого будинку-
інтернату або молодіжного 
відділення дитячого будинку-
інтернату 

Закон України «Про соціальні 
послуги» 

229. 19-29-1 Установлення статусу, видача 
посвідчень та призначення 
компенсації і допомоги:  батькам 
багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї 

Закони України «Про державну 
соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям», «Про 
статус і соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи», «Про 

державну соціальну допомогу 
інвалідам з дитинства та дітям-

інвалідам», «Про державну допомогу 
сім’ям з дітьми», «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та інвалідам» 

230. 19-29-2 Установлення статусу, видача 
посвідчень та призначення 
компенсації і допомоги: особам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 
(відповідно до визначених 
категорій) 

- * - 

231. 19-29-3 Установлення статусу, видача 
посвідчень та призначення 
компенсації і допомоги: членам 
сім’ї загиблого (померлого) 
ветерана війни 

- * - 

232. 19-29-4 Установлення статусу, видача 
посвідчень та призначення 
компенсації і допомоги:  учасникам 
війни 

- * - 

233. 19-29-5 Установлення статусу, видача 
посвідчень та призначення 
компенсації і допомоги:  інвалідам 
війни 

- * - 

234. 19-29-6 Установлення статусу, видача 
посвідчень та призначення 
компенсації і допомоги: інвалідам 
та дітям-інвалідам 

- * - 

235. 19-30-1 Забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням (путівками): інвалідів з 
дитинства та внаслідок загального 
захворювання 

Закон України «Про основи 
соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» 
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236. 19-30-2 Забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням (путівками): 

Закон України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 

захисту» 
237. 19-30-3 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»  

ЗакониУкраїни «Про жертви 
нацистських переслідувань», «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

238. 19-30-4 Забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням (путівками): громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
шляхом надання щорічної грошової 
допомоги для компенсації вартості 
путівок через безготівкове 
перерахування санаторно-
курортним закладам 

Закон України «Про статус і 
соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» 

239. 19-31 Рішення про взяття громадян на 
соціальний квартирний 
облік(зняття з нього) 

Житловий кодекс УРСР Постанова 
Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради 

від 11.12.1984 № 470 «Про 
затвердження правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР» 
240. 19-32 Рішення  про взяття  на  облік 

громадян потребуючих поліпшення 
житлових умов 

Житловий кодекс УРСР Постанова 
Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради 

від 11.12.1984 № 470 «Про 
затвердження правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР» 
241. 19-33 Видача пенсійного посвідчення Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» 

242. 19-34 Видача свідоцтва про 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування 

Закон України «Про збір та облік 
єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування» (із змінами) 

 
243. 19-35 Призначення (перерахунок) пенсій Закон України «Про пенсійне 

забезпечення», Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 
244. 19-36 Надання допомоги на поховання Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» 

245. 19-37 Видача довідок  про розмір пенсії Закон України «Про пенсійне 
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забезпечення», Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 
246. 19-38 Видача довідок  про перебування 

на обліку 
Закон України «Про пенсійне 

забезпечення», Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 
247. 19-39 Видача довідок про заробітну 

плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-
7) 

Закон України «Про пенсійне 
забезпечення», Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» 

248. 19-40 Переведення пенсії за новим 
місцем проживання 

Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 
249. 19-41 Зміна способу виплати пенсії Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» 

20 
Державна реєстрація актів цивільного стану 

250. 20-01 Державна реєстрація народження Закон України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану», 
Закон України «Про адміністративні 
послуги», Сімейний кодекс України, 
Цивільний кодекс України, Правила 

державної реєстрації актів 
громадянського стану в Україні 

затверджені Наказом Міністерства 
юстиції України від 18.10.2000  

№ 52/5,  Порядок ведення Державного 
реєстру актів цивільного стану 

громадян, затвердженного 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.08.2007 № 1064,  

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16.05.2014 № 523-р 

«Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг». 
251. 20-02 Державна реєстрація розірвання 

шлюбу (за спільною заявою 
подружжя, яке не має дітей) 

Закон України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану», 
Закон України «Про адміністративні 
послуги», Сімейний кодекс України., 
Цивільний кодекс України, Правила 

державної реєстрації актів 
громадянського стану в Україні 

затверджені Наказом Міністерства 
юстиції України від 18.10.2000 

№ 52/5, Декрет Кабінету Міністрів 
України від 21.01.1993 № 7-93 «Про 
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державне мито», Порядок ведення 
Державного реєстру актів цивільного 

стану громадян, затвердженного 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.08.2007 № 1064, 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16.05.2014 № 523-р 

«Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг»,  
Інструкція з ведення Державного 

реєстру актів цивільного стану 
громадян, затверджений наказом 
МЮУ №691/15382 від 25.07.2008 

252. 20-03 Державна реєстрація зміни імені Закон України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану», 
Закон України «Про адміністративні 
послуги», Сімейний кодекс України, 
Цивільний кодекс України, Правила 

державної реєстрації актів 
громадянського стану в Україні 

затверджені Наказом Міністерства 
юстиції України від 18.10.2000  

№ 52/5, Декрет Кабінету Міністрів 
України від 21.01.1993 №7-93 «Про 
державне мито», Порядок ведення 

Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян, затвердженного 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.08.2007 № 1064, 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16.05.2014 № 523-р 

«Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг», 
Інструкція з ведення Державного 

реєстру актів цивільного стану 
громадян, затверджений наказом 
МЮУ № 691/15382 від 25.07.2008 

253. 20-04 Внесення змін до актових записів 
цивільного стану відповідно до 
статті 53 Сімейного кодексу 
України 

Закон України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану», 
Закон України «Про адміністративні 
послуги», Сімейний кодекс України, 
Правила державної реєстрації актів 

громадянського стану в Україні 
затверджені Наказом Міністерства 

юстиції України від 18.10.2000  
№ 52/5, Декрет Кабінету Міністрів 
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України від 21.01.1993 № 7-93 «Про 
державне мито», Порядок ведення 

Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.08.2007 № 1064, 

Правила внесення змін до актових 
записів цивільного стану, їх 
поновлення та анулювання, 

затверджені наказом Міністерства 
юстиції від 13.01.2011 № 96/5, 

зареєстровані в Міністерстві юстиції 
14.01.2011 за № 55/18793, 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16.05.2014 № 523-р 

«Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг», 
Інструкція з ведення Державного 

реєстру актів цивільного стану 
громадян, затверджений наказом 
МЮУ №691/15382 від 25.07.2008 

254. 20-05 Державна реєстрація смерті Закон України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану», 
Закон України «Про адміністративні 
послуги»,  Сімейний кодекс України, 
Цивільний кодекс України, Правила 

державної реєстрації актів 
громадянського стану в Україні 

затверджені Наказом Міністерства 
юстиції України від 18.10.2000  

№ 52/5, Порядок ведення Державного 
реєстру актів цивільного стану 

громадян, затвердженного 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 22.08.2007 № 1064, 

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16.05.2014 № 523-р 

«Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг» 
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255. 20-06 Державна реєстрація шлюбу у 
скорочені строки 

Закон України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану», 
Закон України «Про адміністративні 
послуги»,  Сімейний кодекс України, 
Цивільний кодекс України, Правила 

державної реєстрації актів цивільного 
стану в Україні затверджені Наказом 

Міністерства юстиції України  
№ 52/5 від 18.10.2000 в редакції від 

24.12.2010, Декрет Кабінету Міністрів 
України «Про державне мито» № 7-93 

від 21.02.1993, Порядок надання 
платних послуг відділами ДРАЦС, 

затверджений наказом Міністерства 
юстиції України №3335/5 від 

27.12.2010, Порядок ведення обліку і 
звітності про використання бланків 
свідоцтв про державну реєстрацію 
актів цивільного стану, а також їх 
зберігання, затверджений наказом 

МЮУ № 1578/5 від 29.10.2012, 
Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 липня 2016 року  
№ 502-р «Про запровадження 

реалізації пілотного проекту щодо 
державної реєстрації», Наказ 

Міністерства юстиції України від 
22.07.2016 № 2247/5 «Про реалізацію 

пілотного проекту щодо державної 
реєстрації шлюбу». Наказ Головного 
територіального управління юстиції у 

Полтавській області № 150 від 
18.03.2019 «Про затвердження 

розмірів плати за надання платних 
послуг працівниками відділів 

Державної реєстрації актів цивільного 
стану Головного територіального 
управління юстиції у Полтавській 

області 
 

256. 20-07 Видача витягу з Державного 
реєстру актів цивільного стану 
громадян 

Закон України "Про державну 
реєстрацію актів цивільного стану" 
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21 
Транспорт 

257. 21-01 Дозвіл на участь у дорожньому 
русі транспортних засобів, вагові 
або габаритні параметри якого 
перевищують нормативні* 

Закони України «Про Національну 
поліцію», «Про дорожній рух», «Про 
автомобільні дороги», «Про дозвільну 

систему у сфері господарської 
діяльності», «Про перелік документів 

дозвільного характеру у сфері 
господарської діяльності», «Про 

адміністративні послуги» 
258. 21-02 Погодження маршруту руху 

транспортного засобу під час 
дорожнього перевезення 
небезпечних вантажів* 

Закони України «Про Національну 
поліцію», «Про приєднання України 

до Європейської Угоди про 
міжнародне дорожнє перевезення 
небезпечних вантажів (ДОПНВ)», 

«Про перевезення небезпечних 
вантажів», «Про дорожній рух», «Про 

дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності», «Про 
перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської 

діяльності» 
259. 21-03 Видача посвідчення водія на право 

керування транспортними засобами 
замість втраченого або викраденого 
(без складання іспиту)* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній рух» 

260. 21-04 Обмін посвідчення водія на право 
керування транспортними засобами 
(без складання іспиту)* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 
261. 21-05 Реєстрація колісних транспортних 

засобів усіх категорій вітчизняного 
виробництва та країн СНД з 
видачею свідоцтва про реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 

262. 21-06 Перереєстрація транспортних 
засобів усіх категорій вітчизняного 
виробництва та країн СНД з 
видачею свідоцтва про реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 

263. 21-07 Реєстрація колісних транспортних 
засобів усіх категорій іноземного 
виробництва з видачею свідоцтва 
про реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 

264. 21-08 Перереєстрація колісних 
транспортних засобів усіх 
категорій іноземного виробництва 
з видачею свідоцтва про 
реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 

265. 21-09 Реєстрація мототранспорта 
вітчизняного виробництва та країн 
СНД з видачею свідоцтва про 
реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 
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266. 21-10 Перереєстрація мототранспорта 
вітчизняного виробництва та країн 
СНД з видачею свідоцтва про 
реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 

267. 21-11 Реєстрація мототранспорта 
іноземного виробництва з видачею 
свідоцтва про реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 
268. 21-12 Перереєстрація мототранспорта 

іноземного виробництва з видачею 
свідоцтва про реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 
269. 21-13 Реєстрація причепа вітчизняного 

виробництва та країн СНД з 
видачею свідоцтва про реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 
270. 21-14 Перереєстрація причепа 

вітчизняного виробництва та країн 
СНД з видачею свідоцтва про 
реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 

271. 21-15 Реєстрація причепа іноземного 
виробництва з видачею свідоцтва 
про реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 
272. 21-16 Перереєстрація причепа іноземного 

виробництва з видачею свідоцтва 
про реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 
273. 21-17 Реєстрація мопеда з видачею 

свідоцтва про реєстрацію* 
Закон України «Про автомобільний 

транспорт», Закон України «Про 
дорожній  рух» 

274. 21-18 Перереєстрація мопеда з видачею 
свідоцтва про реєстрацію* 

Закон України «Про автомобільний 
транспорт», Закон України «Про 

дорожній  рух» 
 
*Примітка: послуга передбачена пунктами 257-274 переліку, затвердженого цим рішенням, 
надається через Центр надання адміністратвиних послуг м.Олександрії за умови наявності 
необхідного обаднання. 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Володиимр ЧЕБОТАРЬОВ 


