
Додаток № 1
до рішення Олександрівської селищної ради
«Про внесення змін та доповнень до рішення
Олександрівської  селищної  ради  від
23.11.2018  №4  «Про  затвердження
Регламенту  відділу  з  організаційної  роботи
центру надання адміністративних послуг та
Переліку  адміністративних  послуг,  що
надаються  виключно  через  відділ  з
організаційної  роботи  центру  надання
адміністративних послуг»  

від   30  травня    2019 року   №  3   

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, що надаються виключно через відділ «Центр надання адміністративних послуг»

№ 
з/п

Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання послуги Правові підстави 
для надання адміністративної послуги

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1 Державна реєстрація шлюбу виконавчий комітет селищної 

ради 
Сімейний кодекс України,
Закон України «Про  місцеве самоврядування   в Україні»

2 Державна реєстрація смерті виконавчий комітет селищної 
ради 

Сімейний кодекс України ,
Закон України «Про  місцеве самоврядування   в Україні»

3 Державна реєстрація народження виконавчий комітет селищної 
ради 

Сімейний кодекс України ,
Закон України «Про  місцеве самоврядування   в Україні»

НОТАРІЛЬНІ ПОСЛУГИ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ, ДЕ НЕМАЄ НОТАРІУСІВ
4 Вживання заходів щодо охорони спадкового 

майна
виконавчий комітет селищної 
ради 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про нотаріат».

5 Посвідчування заповіти (крім секретних) виконавчий комітет селищної 
ради 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про нотаріат».

6 Засвідчення вірність  копій  (фотокопій)
документів і виписок з них

виконавчий комітет селищної 
ради 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про нотаріат».

7 Засвідчення справжність  підпису  на
документах

виконавчий комітет селищної 
ради 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про нотаріат».

8 Видача  дубліката  посвідченого  органом виконавчий комітет селищної Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,



місцевого самоврядування документа ради Закон України «Про нотаріат».
РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ 

9 Реєстрація місця перебування особи      відділ  Центр  надання
адміністративних послуг (далі
ЦНАП)

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

10 Видача  довідки  про склад  сім’ї  (про склад
зареєстрованих  у  житловому  приміщення
осіб)

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

11 Оформлення  та  видача  довідки  про
реєстрацію  місця  проживання  або  місця
перебування особи 

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

12 Реєстрація місця проживання особи      ЦНАП Закон  України  «Про  свободу  пересування  та  вільний
вибір  місця  проживання  в  Україні»,  ст.  37¹  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

13 Зняття з реєстрації місця проживання особи ЦНАП Закон  України  «Про  свободу  пересування  та  вільний
вибір  місця  проживання  в  Україні»,  ст.  37¹  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

14 Реєстрація/зняття  з  місця
проживання/перебування  малолітньої
дитини

ЦНАП Закон  України  «Про  свободу  пересування  та  вільний
вибір  місця  проживання  в  Україні»,  ст.  37¹  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

ПАСПОРТНІ ПАСЛУГИ
15* Вклеювання  до  паспорта  громадянина

України  фотокартки  при  досягненні
громадянином 25- і 45 – ти річного віку.

ЦНАП Закон  України  «Про  свободу  пересування  та  вільний
вибір місця проживання в Україні», постанова ВРУ «Про
затвердження  положень  про  паспорт  громадянина
України та про паспорт громадянина України для виїзду
за кордон» від 26.06.1992 № 2503-ХІІ.

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ
16 Державна  реєстрація  фізичної  особи  –

підприємця 
Державний реєстратор відділу
ЦНАП  (далі ЦНАП)

ст. ст. 18, 26, 27, 28 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань»

17 Державна реєстрація включення відомостей
про  фізичну  особу-підприємця,
зареєстровану  до  01.07.2004,  відомості  про
яку  не  містяться  в  Єдиному  державному
реєстрі 

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 18, 26, 27, 28 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань»

18 Державна  реєстрація  створення  юридичної Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28 Закону України «Про 



особи  (у  тому  числі  в  результаті  виділу,
злиття, перетворення, поділу) 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань»

19 Державна реєстрація включення відомостей
про  юридичну  особу,  зареєстровану  до  01
липня  2004  року,  відомості  про  яку  не
містяться в Єдиному державному реєстрі 

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 28 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань»

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

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 14, 18, 26, 27, 28, 36  Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань»

21 Державна  реєстрація  припинення
підприємницької діяльності фізичної особи –
підприємця 

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 14, 18, 26, 27, 28 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань»

22 Державна реєстрація змін до відомостей про
юридичну  особу,  що  містяться  в  Єдиному
державному  реєстрі,  у  тому  числі  змін  до
установчих документів юридичної особи 

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 14, 15, 16, 17, 26, 27, 28, 36 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань»

23 Державна  реєстрація  переходу  юридичної
особи на діяльність  на підставі  модельного
статуту;

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 14, 15, 17, 26, 27, 28 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань»

24 Державна  реєстрація  переходу  юридичної
особи з модельного статуту на діяльність на
підставі власного установчого документа 

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 14, 15, 17, 26, 27, 28 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань»

25 Державна  реєстрація  рішення  про  виділ
юридичної особи 

Державний реєстратор ЦНАП зу «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб – підприємців та громадських формувань»

26 Державна  реєстрація  рішення  про
припинення юридичної особи, прийнятого її
учасниками  або  відповідним  органом
юридичної особи 

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 14, 15, 17, 26, 27, 28 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань»

27 Державна  реєстрація  рішення  про  відміну
рішення про припинення юридичної  особи,
прийнятого  її  учасниками  або  відповідним
органом юридичної особи 

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 15, 17, 27, 28 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань»

28 Державна реєстрація зміни складу комісії  з
припинення  (комісії  з  реорганізації,
ліквідаційної  комісії),  голови  комісії  або
ліквідатора 

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 15, 17, 27, 28 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань»

29 Державна реєстрація припинення юридичної Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 14, 15, 17, 26, 27, 28 Закону України «Про 



особи  в  результаті  її  ліквідації  на  підставі
рішення про припинення юридичної  особи,
прийнятого  учасниками  юридичної  особи
або відповідного органу юридичної особи 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань»

30 Державна реєстрація припинення юридичної
особи  в  результаті  її  реорганізації  після
закінчення процедури припинення

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 14, 15, 17, 26, 27, 28 Закону України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 
підприємців та громадських формувань»

31 Державна  реєстрація  створення
відокремленого підрозділу юридичної особи 
 

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 15, 117, 27, 28 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань»

32 Державна реєстрація змін до відомостей про
відокремлений підрозділ юридичної особи

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 15, 17, 27, 28 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань»

33 Державна  реєстрація  припинення
відокремленого підрозділу юридичної особи 

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 15, 17, 27, 28 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань»

34 Виправлення  помилок,  допущених  у
відомостях Єдиного державного реєстру 

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 14, 15, 16, 17,18, 25, 26, 27, 28, 32, 36 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

35 Надання  витягу  з  Єдиного  державного
реєстру  юридичних  осіб,  фізичних  осіб-
підприємців та громадських формувань      

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст. 11, 36 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань»

36 Надання  документів,  що  містяться  в
реєстраційній справі, у паперовій формі

Державний реєстратор ЦНАП ст. ст.11,  36 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань»

РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ
37 Надання  інформації  з  Державного  реєстру

речових прав на нерухоме майно
Державний реєстратор ЦНАП Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»
38 Державна  реєстрація  права  власності  на

нерухоме майно
Державний реєстратор ЦНАП Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»
39 Державна  реєстрація  іншого  речового прав

на  нерухоме  майно,  похідних  від  права
власності

Державний реєстратор ЦНАП Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»

40 Державна реєстрація обтяження на нерухоме
майно

Державний реєстратор ЦНАП Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»

41 Внесення  змін  до  Державного  реєстру Державний реєстратор ЦНАП Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 



речових прав на нерухоме майно на нерухоме майно та їх обтяжень»
42 Взяття  на  облік  безхазяйного  нерухомого

майна
Державний реєстратор ЦНАП Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»
ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВЛАСНІСТЮ ДІТЕЙ ТОЩО)

43 Взяття  на  облік  громадян,  які  потребують
поліпшення  житлових  умов;  на  соціальний
квартирний облік громадян

Служба у справах дітей  Закон  України  «Про  житловий  фонд  соціального
призначення»   Житловий кодекс 

44 Внесення змін до облікових справ громадян,
які потребують поліпшення житлових умов 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Житловий кодекс  

45 Видача  довідок  про  перебування
(не перебування) на квартирному обліку

Служба у справах дітей  Житловий кодекс  

46 Надання  дозволу  на  відчуження  житла,
право  власності  (користування)  яким  має
малолітня (неповнолітня) дитина

Служба у справах дітей Цивільний кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,
закони України: «Про охорону дитинства»; «Про основи
захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

47 Надання  дозволу  на  заставу  майна,  право
власності  (користування)  яким  має
малолітня (неповнолітня)  дитина

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,
закони України:  «Про охорону дитинства»;  ст.12  «Про
основи  захисту  бездомних  громадян   і  безпритульних
дітей»,  постанова КМУ від 24.09.2008 №866 «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із
захистом прав дитини»

48 Надання  дозволу  на  укладання  договору
дарування  житла,  право  власності
(користування)  яким  має  малолітня
(неповнолітня)  дитина  та  прийняття  в  дар
житла  на  ім’я малолітньої  (неповнолітньої)
дитини

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,
закони України:  «Про охорону дитинства»;  ст.12  «Про
основи  захисту  бездомних  громадян  і  безпритульних
дітей»,  постанова КМУ від 24.09.2008 №866 «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із
захистом прав дитини»

49 Надання  дозволу  на  укладання  договору
купівлі-продажу,  дарування  майна  на  ім’я
дитини 

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,
закони України:  «Про охорону дитинства»;  ст.12  «Про
основи  захисту  бездомних  громадян  і  безпритульних
дітей»,  постанов  КМУ  від  24.09.2008  №866  «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із
захистом прав дитини»

50 Надання  дозволу  на  обмін  житла,  право
власності  (користування)  яким  має
малолітня (неповнолітня)  дитина

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,
закони України:  «Про охорону дитинства»;  ст.12  «Про
основи  захисту  бездомних  громадян  і  безпритульних
дітей»,  постанова КМУ від 24.09.2008 №866 «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із



захистом прав дитини»
51 Надання дозволу на зміну прізвища дитини Служба у справах дітей Сімейний кодекс України, постанова КМУ від 24.09.2008

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

52 Встановлення  опіки  (піклування)  над
малолітньою (неповнолітньою) дитиною

Служба у справах дітей ст.ст.  243,244  Сімейного  кодексу  України,  постанова
КМУ від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

53 Призначення періодичних зустрічей батьків
з дітьми

Служба у справах дітей ст.ст.157,158  Сімейного  кодексу  України;  ст.  ст.  11,15
Закон  України  «Про  охорону  дитинства»;  постанова
КМУ від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язане із захистом прав дитини»

54 Надання дозволу на укладання договору про
припинення права на аліменти на дитину, в
зв’язку  з  набуттям нею права  власності  на
квартиру

Служба у справах дітей ст.  ст.  32,71,242  Цивільного  кодексу  України,  ст.  ст.
176,177  Сімейного  кодексу  України,  закони  України:
ст.ст.17,18 «Про охорону дитинства»; ст.12 «Про основи
захисту  бездомних  громадян  і  безпритульних  дітей»;
постанова  КМУ  від  24.09.2008  №866  «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із
захистом прав дитини»

55 Надання  дозволу  на  перереєстрацію
автомобіля,  який  належить  малолітній
(неповнолітній)  дитині; надання дозволу на
продаж  автомобіля,  який  належить
малолітній (неповнолітній)  дитині

Служба у справах дітей ст.  ст.  32,71,242  Цивільного  кодексу  України,  ст.  ст.
176,177  Сімейного  кодексу  України,  закони  України:
ст.ст.17,18 «Про охорону дитинства»; ст.12 «Про основи
захисту  бездомних  громадян  і  безпритульних  дітей»;
постанова  КМУ  від  24.09.2008  №866  «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із
захистом прав дитини»

56 Надання дозволу на укладання договору про
поділ  спадкового  майна  малолітньої
(неповнолітньої) дитини 

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  ст.  ст.  176,  177  Сімейний
кодекс  України,  закони  України:  ст.ст.  17,  18  «Про
охорону  дитинства»;  ст.12  «Про  основи  захисту
бездомних громадян і безпритульних дітей»

57 Надання дозволу на виділення частки майна
у спільній сумісній власності дитини

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,
закони України: ст.ст. 17, 18 «Про охорону дитинства»;
ст.12  «Про  основи  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних дітей»

58 Надання  дозволу  на  укладання
договору  розподілу  майна,  право  на
користування  яким  має  малолітня
(неповнолітня)  дитина та надання  дозволу

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,
закони  України:  ст.ст.17,18  «Про  охорону  дитинства»;
ст.12  «Про  основи  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних  дітей»;  постанова  КМУ  від  24.09.2008



на укладання договору про поділ спільного
сумісного  майна  подружжя,  право  на
користування  яким  має  малолітня
(неповнолітня) дитина

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

59 Надання  дозволу  на  відмову
від  прийняття  спадщини   малолітньої
(неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей ст.  ст.  32,71,242  Цивільного  кодексу  України,  ст.  ст.
176,177  Сімейного  кодексу  України,  закони  України:
ст.ст.17,18 «Про охорону дитинства»; ст.12 «Про основи
захисту  бездомних  громадян  і  безпритульних  дітей»;
постанова  КМУ  від  24.09.2008  №866  «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язане  із
захистом прав дитини»

60 Визначення  місця  проживання  малолітньої
(неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей ст. 29 Цивільного кодексу України, ст. ст. 19,160,161,171
Сімейного кодексу України, ст. ст. 11,12 Закону України
«Про  охорону  дитинства»,  постанова  КМУ  від
24.09.2008 №866 «Питання  діяльності  органів  опіки  та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

61 Призначення  опіки  над  житлом  та  майном
малолітньої (неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей ст.74 Цивільного кодексу України,  постанова КМУ від
24.09.2008 №866 «Питання  діяльності  органів  опіки  та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

62 Створення  дитячого  будинку  сімейного
типу,  прийомної  сім’ї  та  влаштування  і  до
влаштування дітей 

Служба у справах дітей ст.ст.  256-1  -  256-8  Сімейного  кодексу  України,  п.  18
постанови  Кабінету  Міністрів  України  від  26.04.2002
№564  «Про  затвердження  Положення  про  дитячий
будинок  сімейного  типу»;  п.  15  постанови  КМУ  від
26.04.2002  №  565«Про  затвердження  Положення  про
прийомну сім’ю»

63 Цільове (нецільове) витрачання аліментів Служба у справах дітей ст. ст. 179, 186 Сімейного кодексу України
64 Надання дозволу на зняття коштів від імені

дитини
Служба у справах дітей ст.  ст.  32,  71,  242,  1278-1280  Цивільного  кодексу

України,  ст.  ст.  176,  177  Сімейний  кодекс  України,
закони України: ст.ст. 17, 18 «Про охорону дитинства»;
ст.12  «Про  основи  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних дітей»

65 Надання дозволу на укладання інших видів
договорів  (про будівництво,  тощо)від  імені
дитини

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  ст.  ст.  176,  177  Сімейний
кодекс  України,  закони  України:  ст.ст.  17,  18  «Про
охорону  дитинства»;  ст.12  «Про  основи  захисту
бездомних громадян і безпритульних дітей»

66 Надання  довідки  громадянину  для Служба у справах дітей Закон України «Про відпустки»



отримання додаткової соціальної відпустки
67 Надання  довідки  непрацюючому

громадянину, який має на утриманні дитину,
про  те  що  він  (вона)  не  позбавлений
батьківських прав

Служба у справах дітей Закон  України  «Про  загальнообов’язкове  держане
пенсійне страхування»

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ
68 Прийняття  рішення  про  передачу  у

власність, надання у постійне користування
та  оренду  земельних  ділянок,  що
перебувають у комунальній власності

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України

69 Прийняття  рішення  про  продаж  земельних
ділянок  комунальної  власності  (за
зверненням особи)

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

70 Прийняття рішення про:- припинення права 
власності на земельну ділянку у разі 
добровільної відмови власника землі на 
користь держави або територіальної 
громади; - припинення права постійного 
користування земельною ділянкою у разі 
добровільної відмови землекористувача 

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України

71 Погодження   проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

72 Поновлення  (продовження,  внесення  змін)
договору  оренди  земельної  ділянки,
договору  на  право  тимчасового
користування землею  

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний  кодекс  України;  Закони  України:  «Про
оренду  землі»,  ст.26  «Про  місцеве  самоврядування
в Україні»

73 Надання  згоди  на  передачу  орендованої
земельної ділянки в суборенду 

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний  кодекс  України;  Закони  України:  «Про
оренду  землі»,  ст.26  «Про  місцеве  самоврядування
в Україні»

74 Припинення права оренди, права власності,
права постійного користування  на земельну
ділянку  або  її  частини  у  разі  добровільної
відмови орендаря, власника, користувача на
користь територіальної громади 

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний  кодекс  України;  Закони  України:  «Про
оренду  землі»,  ст.26  «Про  місцеве  самоврядування
в Україні»

75 Продаж не на конкурсних засадах земельної Відділ земельних відносин, Земельний кодекс України; Закон України «Про місцеве



ділянки  несільськогосподарського
призначення,  на  якій  розташовані  об’єкти
нерухомого  майна,  які  перебувають   у
власності громадян, юридичних осіб 

містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

самоврядування в Україні»

76 Зміни  цільового  призначення  земельної
ділянки,  що  перебуває  у  власності  або
користуванні

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України; Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

77 Встановлення  обмеженого  користування
чужою земельною ділянкою (сервітут)

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Цивільний кодекс України;  Земельний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

78 Отримання  дозволу на  складання  технічної
документації із землеустрою

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України, закони України: ст.ст. 19, 25
«Про землеустрій»; ст.26 «Про місцеве самоврядування в
Україні» 

79 Надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки особі, яка зацікавлена в одержані в
користування земельної ділянки

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний  кодекс  України,  закони  України:  ст.  19,  25
«Про землеустрій», ст.26 «Про місцеве самоврядування в
Україні» 

80 Надання  земельної  ділянки  у  власність
громадянину (громадянці), які зацікавлені в
одержані  безоплатно  у  власність  земельної
ділянки  у  межах  норм  безоплатної
приватизації

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний  кодекс  України,  Закони  України:  «Про
землеустрій»;  ст.26  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»

81 Надання  згоди  розпорядників  земельних
ділянок  комунальної  власності  на  поділ  та
об’єднання таких ділянок  

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

закони  України:  ст.ст.19,  25  «Про  землеустрій»;  ст.26
«Про місцеве самоврядування  в Україні»

82 Надання  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення)  меж  земельної
ділянки

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України, закони України: ст.ст. 19, 25
«Про землеустрій»; ст.26 «Про місцеве самоврядування в
Україні»

83 Затвердження землевпорядної  документації,
проекту  землеустрою та  надання  в  оренду;
передачу  у  власність;  надання  у  постійне
користування   земельної  ділянки,  що
перебуває  у  державній  або  комунальній
власності

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України; закони України: ст.ст.19, 25
«Про землеустрій»; ст.26 «Про місцеве самоврядування
в Україні» 

84 Затвердження землевпорядної  документації, Відділ  земельних  відносин, Земельний кодекс України; закони України: ст.ст.19, 25



технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної
ділянки та надання в оренду

містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

«Про землеустрій»; ст.26 «Про місцеве самоврядування в
Україні»;   

85 Затвердження землевпорядної  документації,
технічної  документації  із  землеустрою  та
надання у постійне користування земельної
ділянки,  що  перебуває  у  державній  або
комунальній власності

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України; закони України: ст.ст.19, 25
«Про землеустрій»; ст.26 «Про місцеве самоврядування в
Україні»;   

86 Затвердження технічної документації:
- з  нормативної  грошової  земельної
ділянки у межах населених пунктів;
- з бонітування грунтів; 
- з економічної оцінки земель

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Закон України «Про оцінку земель»

87 Видача  довідки  про  вилучення  з  обліку
особистого селянського господарства

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Закон України «Про особисте селянське господарство»

88 Надання  згоди  на  розміщення  на  території
ОТГ об’єктів для зберігання та захоронення
відходів,  сфера  екологічного  впливу
функціонування  яких  включає  відповідну
адміністративно-територіальну одиницю

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Закон  України  «Про  відходи»,  Закон  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  

НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 
89 Надання  відомостей  з  Державного

земельного  кадастру  у  формі  витягу  з
Державного земельного кадастру про землі в
межах  території  адміністративно-
територіальних  одиниць,  про  земельну
ділянку  та  про  обмеження  у  використанні
земель  (в терміни, визначені законом)  

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Закон  України  ст.33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  «Про Державний земельний
кадастр» 

90* Державна  реєстрація  земельної  ділянки  з
видачею  витягу  з  Державного  земельного
кадастру 

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  24  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр»,  постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051 «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

91 Видача витягу з технічної документації про
нормативну  грошову  оцінку  земельної
ділянки

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Ст.ст.  20,  23  Закону  України  «Про  оцінку  земель»,
постанови  КМУ:  від  23.  11.2011  №  1278  «Про
затвердження  Методики  нормативної  грошової  оцінки
земель  несільськогосподарського  призначення  (крім



земель  населених  пунктів)»,  п.  8  Методики;  від
23.03.1995 № 213 «Про Методику нормативної грошової
оцінки  земель  сільськогосподарського  призначення  та
населених пунктів», п. 2-1 Методики

92 Надання  довідки  з  державної  статистичної
звітності про наявність земель та розподіл їх
за власниками земель, землекористувачами

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Закон України «Про землеустрій»

93 Видача  довідки  про  наявність  та  розмір
земельної частки (паю)

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний  кодекс  України,  Закон  України  «Про
державну  соціальну  допомогу  у  малозабезпечених
сім’ях» 

94 Видача 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 

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України

ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ (БЛАГОУСТРІЙ, ЖИТЛО ТОЩО)
95 Надання  згоди  (ордеру)  на  видалення

зелених насаджень
Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Закон  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів»,
постанова  КМУ  від  01.08.2006  №1045  «Про
затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і
квітників  у  населених  пунктах»,  наказ  Міністерства  з
питань житлово-комунального господарства України від
12.05.2009  №127  «Про  затвердження  Методики
визначення відновної вартості зелених насаджень»

96 Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою,
пов’язане  з  виконанням  суб’єктами
господарювання земляних і ремонтних робіт
на території ОТГ

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Закон  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів»,
ст.26-1

97 Надання  дозволу  (переоформлення,  видача
дублікату,  анулювання)  на  розміщення
рекламного засобу та зовнішньої реклами

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Закон  України  «Про  рекламу»,  Постанова  КМУ  від
29.12.2003  №2067  «Про  затвердження  Типових  правил
розміщення зовнішньої реклами»

98 Видача  паспорту  прив’язки   тимчасової
споруди 

Управління  містобудівання  та
архітектури  Миколаївської
облдержадміністрації

Ст.98-102 Земельного кодексу України, ст.401-403, ч.1-3
ст.639  Цивільного  кодексу  України,  ст.28  Закону
України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,
ч.4  ст.15  Закону  України  «Про  благоустрій  населених
пунктів»

99 Приватизація житла Відділ кадрового та правового Закон  України  «Про  приватизацію  державного

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/858-15


забезпечення житлового  фонду»,  Наказ  Міністерства  з  питань
житлово-комунального  господарства  України  від
16.12.2009  №396  «Про  затвердження  Положення  про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян»

100 Видача  довідки  про  участь  (неучасть)  в
приватизації  житла  державного  житлового
фонду 

Відділ кадрового та правового
забезпечення

Житловий кодекс  

101 Присвоєння  поштової  адреси  об’єкту
нерухомого майна

секретар виконавчого комітету
селищної ради

Закон  України:  ст.25  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», п.30 постанови Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 №559 «Про містобудівний кадастр»  

102 Видача  довідки  про  адресу  об’єкта
нерухомого майна 

секретар виконавчого комітету
селищної ради

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ІНШІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ (ДОДАТКОВО ДО БАЗОВИХ ПОСЛУГ)
103 Видача  містобудівних  умов  та  обмежень

забудови земельної ділянки
Управління  містобудівання  та
архітектури  Миколаївської
облдержадміністрації 

ст.29  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності», наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України  від  07.07.2011  №109  «Про  затвердження
Порядку  надання  містобудівних  умов  та  обмежень
забудови земельної ділянки, їх склад та зміст»

104 Видача  будівельного  паспорту  забудови
земельної ділянки

Управління містобудівання та 
архітектури Миколаївської 
облдержадміністрації 

ст.27  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності», наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України  від  05.07.2011  №103  «Про  затвердження
Порядку  видачі  будівельного  паспорта  забудови
земельної ділянки»

105 Переведення жилих приміщень (будинків) у
нежилі або переведення нежилих приміщень
(будинків) у жилі

Управління містобудівання та 
архітектури Миколаївської 
облдержадміністрації 

Ст.8  Житлового  кодексу,   пп.  9  п.  «б»  ст.  30  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»

106 Надання  згоди  на  перепланування  та/або
переобладнання  приміщення  або  на
самовільне  перепланування  та/або
переобладнання приміщення

Управління містобудівання та 
архітектури Миколаївської 
облдержадміністрації 

Ст. ст. 100, 152 Житлового кодексу, закони України: ст.
40 «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанова
КМУ від 08.10.1992 №572 «Про механізм впровадження
ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду»,
наказ  Державного  комітету  України  з  питань  ЖКГвід
17.05.2005 №76 «Про затвердження  Правил утримання
жилих будинків та при будинкових територій»

107* Внесення  до  Державного  земельного Відділ в Вознесенському Ст.  291  Закону  України  «Про  Державний  земельний



кадастру  відомостей  (змін  до  них)  про
земельну  ділянку,  в  тому  числі  про
обмеження  у  використання  земель
встановлені  законами  та  прийнятими
відповідно  до  них  нормативно-правовими
актами, з видачею витягу  

районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

кадастр»,  постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051 «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

108* Внесення  до  Державного  земельного
кадастру  відомостей  про  межі  частини
земельної  ділянки,  на  яку  поширюються
права  суборенди,  сервітуту,  з  видачею
витягу                

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  29  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр», постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051  «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

109* Внесення  до  Державного  земельного
кадастру відомостей (змін до них) про землі
в  межах  територій  адміністративно-
територіальних одиниць, з видачею витягу

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  32  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр», постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051  «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

110* Державна  реєстрація  обмежень
у використанні земель з видачею витягу 

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  28  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр», постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051  «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

111* Виправлення  технічної  помилки  у
відомостях  з  Державного  земельного
кадастру,  допущеної  органом,  що здійснює
його ведення, з видачею витягу 

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  37  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр», постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051  «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

112* Надання  відомостей  з  Державного
земельного  кадастру  у  формі  витягу  з
Державного земельного кадастру про землі в
межах  території  адміністративно-
територіальних одиниць  

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  38  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр», постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051  «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

113* Надання  відомостей  з  Державного
земельного  кадастру  у  формі  витягу  з
Державного  земельного  кадастру  про
обмеження  у  використання  земель  (про
земельну ділянку)

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  38  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр»,  постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051 «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

114* Надання  відомостей  з  Державного
земельного  кадастру  у  формі   довідки,  що
містить  узагальнену  інформацію  про  землі
(території)

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  38  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр»,  постанова  КМУ від  17  жовтня 2012 року  №
1051 «Про затвердження  Порядку ведення  Державного
земельного кадастру»



115* Надання  відомостей  з  Державного
земельного кадастру у формі   викопіювань з
кадастрової  карти  (плану)  та  ін.
картографічної документації

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  38  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр»,  постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051 «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру»

116* Видача 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)                     

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Земельний  кодекс  України,  Закон  України  «Про
державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим
сім`ям»,   постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051 «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру»

117* Видача  відомостей  з  документації  із
землеустрою,  що  включена  до  Державного
фонду документації із землеустрою 

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  ст.   32,  33  Закону  України  «Про  землеустрій»,
постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  17.11.  2004
№ 1553 «Про затвердження Положення про Державний
фонд документації із землеустрою»

118 Реєстрація  декларації  відповідності
матеріально-технічної  бази  суб’єкта
господарювання  вимогам  законодавства  з
питань пожежної безпеки

Головне управління Державної
служби  з  надзвичайних
ситуацій  України  у
Миколаївській області 

Кодекс цивільного захисту України

119 Видача  дозволу  на  спеціальне
водокористування

Сектор  у  Миколаївській
області  Державного  агентства
водних ресурсів України

Водний Кодекс України,  Постанови КМУ:від 13.03.2002
№321  «Про  затвердження  Порядку  видачі  дозволів  на
спеціальне  водокористування;  від  11.09.1996  №  1100
«Про Порядок  розроблення  і  затвердження  нормативів
гранично допустимого скидання забруднюючих речовин
та  перелік  забруднюючих  речовин,  скидання  яких
нормується»

120 Дозвіл  на  провадження  діяльності,
спрямованої  на  штучні  зміни  стану
атмосфери  та  атмосферних  явищ  у
господарських цілях

Управління  екології  та
природних  ресурсів
Миколаївської  обласної
державної адміністрації

Закони України: «Про охорону навколишнього природного
середовища»;  «Про  охорону  атмосферного  повітря»,
Постанова  КМУ від 13.03.2002 № 302 «Про затвердження
Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею
дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря  стаціонарними  джерелами,  обліку  підприємств,
установ,  організацій  та  громадян  -  підприємців,   які
отримали такі дозволи», 

121 Висновок державної екологічної експертизи Управління  екології  та
природних  ресурсів
Миколаївської  обласної
державної  адміністрації
середовища»

Закони  України:  «Про  охорону  навколишнього
природного середовища»; «Про екологічну експертизу»
Постанови  КМУ:від  31.10.1995  №870  «Про  Порядок
передачі  документації  на  державну  екологічну
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експертизу»;  від  28.08.  2013 №808  «Про затвердження
переліку  видів  діяльності  та  об’єктів,  що  становлять
підвищену екологічну небезпеку»;від 29.06. 2011 №771
«Про затвердження Порядку залучення громадськості до
обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть
впливати на стан довкілля».

122 Реєстрація  декларації  про  утворення
відходів та декларації про відходи 

Управління  екології  та
природних  ресурсів
Миколаївської  обласної
державної  адміністрації
середовища»

Закони  України:  «Про  відходи»,   Постанови  КМУ від
18.02.2016  №118  «Про  затвердження  Порядку  надання
декларації  про  відходи  та  її  форми»;  від  31.08.1998
№1360  «Про  затвердження  Порядку  ведення  реєстру
об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»

123 Експлуатаційний  дозвіл  для  операторів
ринку, що провадять діяльність, пов’язану з
виробництвом  та/або  зберіганням  харчових
продуктів тваринного походження

Головне  управління
Держпродспоживслужби  в
Миколаївській області та його
підрозділи

Закон  України  «Про  основні  принципи  та  вимоги  до
безпечності та якості харчових продуктів»

124 Погодження  маршруту  руху  транспортного
засобу  під  час  дорожнього  перевезення
небезпечних вантажів

Управління патрульної поліції
в Миколаївській області 
Департаменту  патрульної
поліції 

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»,   Постанови  КМУ від  01.06 2002
№ 733 «Про затвердження Порядку і правил проведення
обов’язкового  страхування  відповідальності  суб’єктів
перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних  наслідків  під  час  перевезення  небезпечних
вантажів», 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього
руху», від 04.06.2007 № 795 «Про затвердження переліку
платних  послуг,  які  надаються  підрозділами
Міністерства внутрішніх справ, Національної  поліції  та
Державної  міграційної  служби,  і  розміру  плати  за  їх
надання»,  Наказ  МВС  26.07.2004 № 822  «Про
затвердження  Правил  дорожнього  перевезення
небезпечних вантажів»,  наказ Департаменту патрульної
поліції Національної поліції України 29.12.2017 № 6400 

125 Дозвіл  на  участь  у  дорожньому  русі
транспортного  засобу,  вагові  або  габаритні
параметри якого перевищують нормативні

Управління патрульної поліції
в Миколаївській області 
Департаменту  патрульної
поліції 

Закони України «Про дорожній рух», «Про автомобільні
дороги»,  постанови  КМУ:  від  10.10.2001  №1306  «Про
Правила дорожнього руху», 18.01.2001 №30 «Про проїзд
великогабаритних  та  великовагових  транспортних



засобів  автомобільними  дорогами,  вулицями  та
залізничними переїздами», 27.06.2007 №879 «Про заходи
щодо  збереження  автомобільних  доріг  загального
користування»,  04.06.2007  року  №795  «Про  перелік
платних  послуг,  які  надаються  підрозділами
Міністерства внутрішніх справ, Національної  поліції  та
Державної  міграційної  служби,  і  розміру  плати  за  їх
надання».

126 Видача  дозволу  на  виконання  будівельних
робіт

Управління  державної
архітектурно-будівельної
інспекції  у  Миколаївській
області (далі ДАБІ)

Закон  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності»; постанова КМУ від 13.04.2011 №466 «Деякі
питання виконання підготовчих та будівельних робіт». 

127 Реєстрація декларації про готовність об’єкта
до експлуатації

Управління  ДАБІ  у
Миколаївській області

Закон  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності»;  постанова  КМУ  від  13.04.2011  №461
«Питання  прийняття  в  експлуатацію  закінчених
будівництвом об’єктів»

128 Внесення змін до декларації  про готовність
об’єкта до експлуатації

Управління ДАБІ у 
Миколаївській області

Закон  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності»;  постанова  КМУ  від  13.04.2011  №461
«Питання  прийняття  в  експлуатацію  закінчених
будівництвом об’єктів» 

129 Видача  сертифікату  у  разі  прийняття  в
експлуатацію  закінченого  будівництвом
об’єкта

Управління ДАБІ у 
Миколаївській області

Закон  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності»;  постанова  КМУ  від  13.04.2011  №461
«Питання  прийняття  в  експлуатацію  закінчених
будівництвом об’єктів»

130 Реєстрація  декларації  відповідності
матеріально-технічної  бази  вимогам
законодавства  з  охорони  праці  та
промислової безпеки

Управління Держпраці 
у Миколаївській області

Закони  України:  «Про  охорону  праці» (ст.21),   «Про
дозвільну систему у сфері господарської діяльності»

131 Відомча  реєстрація  та  ведення  обліку
великотоннажних  та  інших  технологічних
транспортних засобів

Управління Держпраці 
у Миколаївській області 

Закон України «Про дорожній рух», постанова КМУ від
06.01.2010  №8  «Про  затвердження  Порядку  відомчої
реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів» 

132 Реєстрація  великотоннажних  технологічних
транспортних  засобів,  що  не  підлягають
експлуатації на вулично-дорожній мережі

Управління Держпраці 
у Миколаївській області 

Закон України «Про дорожній рух», постанова КМУ від
06.01.2010  №8  «Про  затвердження  Порядку  відомчої
реєстрації та ведення обліку великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів»
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133 Видача  дозволу  продовження  дії  дозволу,
анулювання  дозволу)  на  виконання  робіт
підвищеної  небезпеки  та  експлуатацію
(застосування)  машин,  механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки

Управління Держпраці 
у Миколаївській області

Закон  України  «Про  охорону  праці»(ст.21);  постанова
КМУ від 26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку
видачі  дозволів  на  виконання  робіт  підвищеної
небезпеки  та  на  експлуатацію  (застосування)  машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки».

134 Ведення  обліку  та  зняття  технологічних
транспортних засобів з обліку

Управління Держпраці 
у Миколаївській області

ЗУ «Про дорожній рух», постанова КМУ від 06.01.2010
№8 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації  та
ведення  обліку  великотоннажних  та  інших
технологічних транспортних засобів»

135 Тимчасова  реєстрація  технологічних
транспортних засобів 

Управління Держпраці 
у Миколаївській області

Закони України: «Про дорожній рух» (ч. 7 ст. 34); «Про
адміністративні послуги»; Податковий Кодекс України 

136 Перереєстрація технологічних транспортних
засобів

Управління Держпраці 
у Миколаївській області

ЗУ «Про дорожній рух», постанова КМУ від 06.01.2010
№8 «Про затвердження Порядку відомчої реєстрації  та
ведення  обліку  великотоннажних  та  інших
технологічних транспортних засобів»

137 Прийняття  повідомлення  про  утворення
громадського  об’єднання.  Реєстрація
громадського об’єднання

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закон України «Про громадські об’єднання»

138 Видача  дубліката  оригіналу  свідоцтва  про
реєстрацію громадського об’єднання та /або
статуту 

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закон України «Про громадські об’єднання»

139 Внесення до Реєстру громадських об’єднань
відомостей  про  відокремлений  підрозділ
громадського об’єднання

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закон України «Про громадські об’єднання»

140 Прийняття  повідомлення  про  зміни  до
статуту  громадського  об’єднання,  зміни  у
складі керівних органів, зміну особи (осіб),
уповноваженої  представляти  громадське
об’єднання, зміну місцезнаходження 

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закон України «Про громадські об’єднання»

141 Прийняття  повідомлення  про  зміну
найменування  громадського  об’єднання,
мети  (цілей),  зміну  особи  (осіб),
уповноваженої  представляти  громадське
об’єднання,  утворене  шляхом  прийняття
повідомлення про утворення

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закон України «Про громадські об’єднання»

142 Внесення до реєстру громадських об’єднань
запису про рішення щодо саморозпуску або

Головне  територіальне
управління юстиції 

Закон України «Про громадські об’єднання»
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реорганізації  громадського  об’єднання,  а
також  про  припинення  діяльності
громадського об’єднання

у Миколаївській області

143 Державна  реєстрація  (перереєстрація)
друкованого  засобу  масової  інформації  з
місцевою сферою розповсюдження

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закон України «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні»

144 Видача  дубліката  свідоцтва  про  державну
реєстрацію  друкованого  засобу  масової
інформації  з  місцевою  сферою
розповсюдження

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закон України «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні»

145 Визнання недійсним свідоцтва про державну
реєстрацію  друкованого  засобу  масової
інформації  з  місцевою  сферою
розповсюдження  на  підставі  повідомлення
засновника

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закон України «Про друковані засоби масової інформації
(пресу) в Україні»

146 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 

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України: «Про політичні партії в Україні»;
«Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»

147 Державна реєстрація змін до відомостей про
структурне утворення політичної партії,  що
містяться  в  Єдиному  державному  реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців
та громадських формувань

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України: «Про політичні партії в Україні»;
«Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»

148 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

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України: «Про політичні партії в Україні»;
«Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»

149 Державна реєстрація зміни складу комісії  з
припинення  (комісії  з  реорганізації,
ліквідаційної  комісії)  структурного
утворення політичної партії

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України: «Про політичні партії в Україні»;
«Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»



150 Державна  реєстрація  припинення
структурного утворення політичної партії  в
результаті  його  ліквідації  або  що  не  має
статусу юридичної особи

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України: «Про політичні партії в Україні»;
«Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»

151 Державна  реєстрація  рішення  про
припинення  структурного  утворення
політичної партії 

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України: «Про політичні партії в Україні»;
«Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»

152 Державна  реєстрація  припинення
структурного  утворення  політичної  партії,
що не має статусу юридичної особи

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України: «Про політичні партії в Україні»;
«Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»

153 Державна  реєстрація  структурного
утворення  політичної  партії,  що  не  має
статусу юридичної особи

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України: «Про політичні партії в Україні»;
«Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»

154 Державна  реєстрація  створення
структурного утворення політичної партії

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України: «Про політичні партії в Україні»;
«Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань»

155 Державна реєстрація включення відомостей
(змін  до  них)  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  у
тому числі змін до установчих документів

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони  України:  «Про  професійні  спілки,  їх  права  та
гарантії  діяльності»,  «Про  державну  реєстрацію
юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та
громадських формувань»

156 Державна реєстрація зміни складу комісії  з
припинення  (комісії  з  реорганізації,
ліквідаційної  комісії)  професійної  спілки,
організації  професійних  спілок,  об’єднання
професійних спілок

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони  України:  «Про  професійні  спілки,  їх  права  та
гарантії  діяльності»,  «Про  державну  реєстрацію
юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та
громадських формувань»

157 Державна  реєстрація  рішення  про
припинення;  припинення  професійної
спілки,  організації  або  об’єднання
професійних  спілок  (у  тому  числі  в

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони  України:  «Про  професійні  спілки,  їх  права  та
гарантії  діяльності»,  «Про  державну  реєстрацію
юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та
громадських формувань»



результаті реорганізації)
158 Державна реєстрація створення професійної

спілки,  організації  професійних  спілок,
об’єднання професійних спілок

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони  України:  «Про  професійні  спілки,  їх  права  та
гарантії  діяльності»,  «Про  державну  реєстрацію
юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та
громадських формувань»

159 Державна реєстрація включення відомостей
про  творчу спілку, територіальний осередок
творчої  спілки,  зареєстровані  до 01.07.2004
року,  відомості  про  які  не  містяться  в
Єдиному  державному  реєстрі  юридичних
осіб,  фізичних  осіб–підприємців  та
громадських формувань

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України: «Про професійних творчих працівників
та творчі спілки», «Про державну реєстрацію юридичних
осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських
формувань»

160 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  т.ч.  змін  до  установчих
документів

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України:  «Про професійних творчих працівників
та творчі спілки», «Про державну реєстрацію юридичних
осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських
формувань»

161 Державна реєстрація зміни складу комісії з 
припинення  (комісії  з  реорганізації,
ліквідаційної комісії) творчої спілки, 
територіального осередку творчої спілки

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України:  «Про професійних творчих працівників
та творчі спілки», «Про державну реєстрацію юридичних
осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських
формувань»

162 Державна  реєстрація  рішення  про
припинення;  припинення  творчої  спілки,
територіального  осередку  творчої  спілки  в
результаті  ліквідації  (у  тому  числі  в
результаті реорганізації)

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України: «Про професійних творчих працівників
та творчі спілки», «Про державну реєстрацію юридичних
осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських
формувань»»

163 Державна  реєстрація  створення  творчої
спілки,  територіального  осередку  творчої
спілки

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

ЗУ   «Про  професійних  творчих  працівників  та  творчі
спілки»,  «Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,
фізичних осіб–підприємців та громадських формувань»

164 Державна реєстрація змін до відомостей про
постійно  діючий  третейський  суд,  що
містяться  в  Єдиному  державному  реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб–підприємців
та громадських формувань

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони України:  «Про третейські суди»,  «Про державну
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців
та громадських формувань»

165 Державна реєстрація включення відомостей Головне  територіальне Закони  України:  «Про  організації  роботодавців,  їх



про  організацію  роботодавців,  об’єднання
організацій  роботодавців,  зареєстровані  до
01.07.2004 відомості про які не містяться в
ЄДР  юридичних  осіб,  фізичних  осіб–
підприємців та громадських формувань

управління юстиції 
у Миколаївській області

об'єднання,  права  і  гарантії  їх  діяльності»,  «Про
державну реєстрацію юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –
підприємців та громадських формувань»

166 Державна реєстрація змін до відомостей про
організацію  роботодавців,  об’єднання
організацій  роботодавців,  що  містяться  в
ЄДР  юридичних  осіб,  фізичних  осіб–
підприємців  та  громадських  формувань,  у
т.ч. змін до установчих документів

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони  України:  «Про  організації  роботодавців,  їх
об'єднання,  права  і  гарантії  їх  діяльності»,  «Про
державну реєстрацію юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –
підприємців та громадських формувань»

167 Державна реєстрація зміни складу комісії  з
припинення,  об’єднання  (комісії  з
реорганізації,  ліквідаційної  комісії)
організації роботодавців, 

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони  України:  «Про  організації  роботодавців,  їх
об'єднання,  права  і  гарантії  їх  діяльності»,  «Про
державну реєстрацію юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –
підприємців та громадських формувань»

168 Державна  реєстрація  рішення  про
припинення  та  припинення  організації
роботодавців,  об’єднання  організацій
роботодавців в результаті ліквідації у т.ч.  в
результаті реорганізації

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони  України:  «Про  організації  роботодавців,  їх
об'єднання,  права  і  гарантії  їх  діяльності»,  «Про
державну реєстрацію юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –
підприємців та громадських формувань»»

169 Державна  реєстрація  створення  організації
роботодавців,  об’єднання  організацій
роботодавців

Головне  територіальне
управління юстиції 
у Миколаївській області

Закони  України:  «Про  організації  роботодавців,  їх
об'єднання,  права  і  гарантії  їх  діяльності»,  «Про
державну реєстрацію юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –
підприємців та громадських формувань»

ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ (будить надаватись з моменту підписання Угод про співпрацю)

170 Надання  довідкової  інформації  (номери
телефонів,  адреси  органів  Пенсійного
фонду, порядок звернень на прийом тощо)

Вознесенське  об’єднане
управління  пенсійного  фонду
України  в  Миколаївській
області

Закон України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» 

171 Попередній  запис  на  прийом  до
керівництва установи ПФУ

Закон України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» 

172 Надання  консультацій,  роз’яснень  щодо
застосування  законодавства  про
загальнообов’язкове  державне  пенсійне
страхування тощо.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» 

173 Прийом замовлень  на  видачу  довідок  про
розмір пенсій.

Постанови ПФУ від 30.07.2015 №13-1 «Про організацію
прийому  та  обслуговування  осіб,  які  звертаються  до



органів Пенсійного фонду України», від 25.11.2005 №22
«Про  затвердження  Порядку  подання  та  оформлення
документів  для  призначення  (перерахунку)  пенсій
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування»

174 Прийом замовлень  на  видачу  довідок  про
перебування  на  обліку  та  індивідуальних
відомостей про застраховану особу

175 Видача  виготовлених  довідок,
індивідуальних відомостей

176 Допомога в  заповненні  та  прийомі  анкети
на виготовлення пенсійного посвідчення.

177 Видача пенсійного посвідчення
178 Надання  переліку  документів,  необхідних

для  призначення  (перерахунку)  пенсій,
допомоги на поховання

179 Приймання  документів  для  проведення
попередньої  оцінки  права  особи  на
призначення пенсії, її перерахунок

180 Прийом  заяв  про  надання  допомоги  у
витребуванні  документів,  для
підтвердження  страхового  стажу,
заробітної  плати  для  призначення
(перерахунку) пенсій.

181 Прийом  заяв  та  документів  щодо:  -
переведення  пенсії  за  новим  місцем
проживання;-виплата пенсії за довіреністю;
-зміни способу виплати пенсії;

182 - поновлення виплати пенсії; -перерахунку
призначених пенсій;-встановлення пенсії за
особливі заслуги перед Україною 
-виплати недоотриманої пенсії

183 Забезпечення  доступу  до  електронних
сервісів  Пенсійного  фонду  України,
надання допомоги в користуванні ними.

Закон  України  «Про  загальнообов'язкове  державне
пенсійне страхування» N 1058-ІУ від 09.07. 2003 року
(із змінами та доповненнями)

*надання ціх послуг у разі домовленості з суб’єктом надання адміністративних послуг 

Секретар виконавчого комітету Олександрівської селищної ради                                                                  О.І.Кульбій 



Додаток № 2
До рішення Олександрівської селищної ради
«Про внесення змін та доповнень до рішення
Олександрівської  селищної  ради  від
23.11.2018  №4  «Про  затвердження
Регламенту  відділу  з  організаційної  роботи
центру надання адміністративних послуг та
Переліку  адміністративних  послуг,  що
надаються  виключно  через  відділ  з
організаційної  роботи  центру  надання
адміністративних послуг»  

від   30  травня    2019 року   №  3   

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, що надаються виключно в віддалених робочих місцях 
відділу «Центр надання адміністративних послуг»  с. Трикрати та с. Воронівка

№ 
з/п

Назва адміністративної послуги Суб’єкт надання послуги Правові підстави 
для надання адміністративної послуги

РЕЄСТРАЦІЯ\ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ
1 Реєстрація місця перебування особи      староста виконавчого комітету

Олександрівської  селищної
ради

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

2 Видача  довідки  про склад  сім’ї  (про склад
зареєстрованих  у  житловому  приміщення
осіб)

староста виконавчого комітету
Олександрівської селищної 
ради

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

3 Оформлення  та  видача  довідки  про
реєстрацію  місця  проживання  або  місця
перебування особи 

староста виконавчого комітету
Олександрівської селищної 
ради

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

4 Реєстрація місця проживання особи      староста виконавчого комітету
Олександрівської селищної 
ради

Закон  України  «Про  свободу  пересування  та  вільний
вибір  місця  проживання  в  Україні»,  ст.  37¹  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

5 Зняття з реєстрації місця проживання особи староста виконавчого комітету
Олександрівської селищної 

Закон  України  «Про  свободу  пересування  та  вільний
вибір  місця  проживання  в  Україні»,  ст.  37¹  Закону



ради України «Про місцеве самоврядування в Україні»  
6 Реєстрація/зняття  з  місця

проживання/перебування  малолітньої
дитини

староста виконавчого комітету
Олександрівської селищної 
ради

Закон  України  «Про  свободу  пересування  та  вільний
вибір  місця  проживання  в  Україні»,  ст.  37¹  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ, ДЕ НЕМАЄ НОТАРІУСІВ
7 Вживання заходів щодо охорони спадкового 

майна
староста виконавчого комітету
Олександрівської селищної 
ради

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про нотаріат».

8 Посвідчування заповіти (крім секретних) староста виконавчого комітету
Олександрівської селищної 
ради

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про нотаріат».

9 Засвідчення вірність  копій  (фотокопій)
документів і виписок з них

староста виконавчого комітету
Олександрівської селищної 
ради

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про нотаріат».

10 Засвідчення справжність  підпису  на
документах

староста виконавчого комітету
Олександрівської селищної 
ради

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про нотаріат».

11 Видача  дубліката  посвідченого  органом
місцевого самоврядування документа

староста виконавчого комітету
Олександрівської селищної 
ради

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Закон України «Про нотаріат».

ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ (БЛАГОУСТРІЙ, ЖИТЛО ТОЩО)
12 Приватизація житла Відділ кадрового та правового

забезпечення
Закон  України  «Про  приватизацію  державного
житлового  фонду»,  Наказ  Міністерства  з  питань
житлово-комунального  господарства  України  від
16.12.2009  №396  «Про  затвердження  Положення  про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень
у гуртожитках у власність громадян»

13 Видача  довідки  про  участь  (неучасть)  в
приватизації  житла  державного  житлового
фонду 

Відділ кадрового та правового 
забезпечення

Житловий кодекс  

14 Присвоєння  поштової  адреси  об’єкту
нерухомого майна

секретар виконавчого комітету
селищної ради 

Закон  України:  ст.25  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні», п.30 постанови Кабінету Міністрів України від
25.05.2011 №559 «Про містобудівний кадастр»  

15 Видача  довідки  про  адресу  об’єкта
нерухомого майна 

секретар виконавчого комітету
селищної ради 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»

16 Надання  згоди  (ордеру)  на  видалення
зелених насаджень

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,

Закон  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів»,
постанова  КМУ  від  01.08.2006  №1045  «Про



ЖКГ та НС затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і
квітників  у  населених  пунктах»,  наказ  Міністерства  з
питань житлово-комунального господарства України від
12.05.2009  №127  «Про  затвердження  Методики
визначення відновної вартості зелених насаджень»

17 Дозвіл на порушення об’єктів благоустрою,
пов’язане  з  виконанням  суб’єктами
господарювання земляних і ремонтних робіт
на території ОТГ

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Закон  України  «Про  благоустрій  населених  пунктів»,
ст.26-1

18 Надання  дозволу  (переоформлення,  видача
дублікату,  анулювання)  на  розміщення
рекламного засобу та зовнішньої реклами

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Закон  України  «Про  рекламу»,  Постанова  КМУ  від
29.12.2003  №2067  «Про  затвердження  Типових  правил
розміщення зовнішньої реклами»

19 Видача  паспорту  прив’язки   тимчасової
споруди 

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Ст.98-102 Земельного кодексу України, ст.401-403, ч.1-3
ст.639  Цивільного  кодексу  України,  ст.28  Закону
України  «Про  регулювання  містобудівної  діяльності»,
ч.4  ст.15  Закону  України  «Про  благоустрій  населених
пунктів»

ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЦ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВЛАСНІСТЮ ДІТЕЙ ТОЩО)
20 Взяття  на  облік  громадян,  які  потребують

поліпшення  житлових  умов;  на  соціальний
квартирний облік громадян

Служба у справах дітей  Закон  України  «Про  житловий  фонд  соціального
призначення»
Житловий кодекс 

21 Внесення змін до облікових справ громадян,
які потребують поліпшення житлових умов 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Житловий кодекс  

22 Видача  довідок  про  перебування
(не перебування) на квартирному обліку

Служба у справах дітей  Житловий кодекс  

23 Надання  дозволу  на  відчуження  житла,
право  власності  (користування)  яким  має
малолітня (неповнолітня) дитина

Служба у справах дітей ст.  ст.  32,  71,  242  Цивільного  кодексу  України,
ст.ст.  176,  177  Сімейного  кодексу  України,  закони
України:  ст.  ст.  17,18 «Про охорону дитинства»;  ст.12
«Про  основи  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних дітей»

24 Надання  дозволу  на  заставу  майна,  право
власності  (користування)  яким  має
малолітня (неповнолітня)  дитина

Служба у справах дітей ст.  ст.  32,  71,  242  Цивільного  кодексу  України,  ст.ст.
176,177  Сімейного  кодексу  України,  закони  України:
ст.ст.17,18 «Про охорону дитинства»; ст.12 «Про основи
захисту  бездомних  громадян   і  безпритульних  дітей»,
постанова  КМУ  від  24.09.2008  №866  «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із
захистом прав дитини»



25 Надання  дозволу  на  укладання  договору
дарування  житла,  право  власності
(користування)  яким  має  малолітня
(неповнолітня)  дитина  та  прийняття  в  дар
житла  на  ім’я малолітньої  (неповнолітньої)
дитини

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,
закони України: ст. ст. 17,18 «Про охорону дитинства»;
ст.12  «Про  основи  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних дітей»,                 постанова КМУ від
24.09.2008 №866 «Питання  діяльності  органів  опіки  та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

26 Надання  дозволу  на  укладання  договору
купівлі-продажу,  дарування  майна  на  ім’я
дитини 

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,
закони України: ст. ст. 17,18 «Про охорону дитинства»;
ст.12   «Про  основи  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних  дітей»,   постанов  КМУ  від  24.09.2008
№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини»

27 Надання  дозволу  на  обмін  житла,  право
1власності  (користування)  яким  має
малолітня (неповнолітня)  дитина

Служба у справах дітей ст. ст. 32, 71, 242 Цивільного кодексу України, ст. ст.176,
177 Сімейного кодексу України, закони України: ст. ст.
17,18  «Про  охорону  дитинства»;  ст.12  «Про  основи
захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», 
постанова  КМУ  від  24.09.2008  №866  «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із
захистом прав дитини»

28 Надання дозволу на зміну прізвища дитини Служба у справах дітей ст.  ст.  145,  146,  148  Сімейного  кодексу  України.
постанова  КМУ  від  24.09.2008  №866  «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із
захистом прав дитини»

29 Встановлення  опіки  (піклування)  над
малолітньою (неповнолітньою) дитиною

Служба у справах дітей ст.ст.  243,244  Сімейного  кодексу  України,  постанова
КМУ від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

30 Призначення періодичних зустрічей батьків
з дітьми

Служба у справах дітей ст.ст.157,158  Сімейного  кодексу  України;  ст.  ст.  11,15
Закон  України  «Про  охорону  дитинства»;  постанова
КМУ від 24.09.2008 №866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язане із захистом прав дитини»

31 Надання дозволу на укладання договору про
припинення права на аліменти на дитину, в
зв’язку  з  набуттям нею права  власності  на
квартиру

Служба у справах дітей ст.  ст.  32,71,242  Цивільного  кодексу  України,  ст.  ст.
176,177  Сімейного  кодексу  України,  закони  України:
ст.ст.17,18 «Про охорону дитинства»; ст.12 «Про основи
захисту  бездомних  громадян  і  безпритульних  дітей»;
постанова  КМУ  від  24.09.2008  №866  «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із
захистом прав дитини»



32 Надання  дозволу  на  перереєстрацію
автомобіля,  який  належить  малолітній
(неповнолітній)  дитині; надання дозволу на
продаж  автомобіля,  який  належить
малолітній (неповнолітній)  дитині

Служба у справах дітей ст.  ст.  32,71,242  Цивільного  кодексу  України,  ст.  ст.
176,177  Сімейного  кодексу  України,  закони  України:
ст.ст.17,18 «Про охорону дитинства»; ст.12 «Про основи
захисту  бездомних  громадян  і  безпритульних  дітей»;
постанова  КМУ  від  24.09.2008  №866  «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із
захистом прав дитини»

33 Надання дозволу на укладання договору про
поділ  спадкового  майна  малолітньої
(неповнолітньої) дитини 

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,
закони України: ст.ст. 17, 18 «Про охорону дитинства»;
ст.12  «Про  основи  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних дітей»

34 Надання дозволу на виділення частки майна
у спільній сумісній власності дитини

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  ст.  ст.  176,  177  Сімейний
кодекс  України,  закони  України:  ст.ст.  17,  18  «Про
охорону  дитинства»;  ст.12  «Про  основи  захисту
бездомних громадян і безпритульних дітей»

35 Надання  дозволу  на  укладання
договору  розподілу  майна,  право  на
користування  яким  має  малолітня
(неповнолітня)  дитина та надання  дозволу
на укладання договору про поділ спільного
сумісного  майна  подружжя,  право  на
користування  яким  має  малолітня
(неповнолітня) дитина

Служба у справах дітей ст.  ст.  32,  71,  242 Цивільного кодексу України,  ст.  ст.
176,177  Сімейного  кодексу  України,  закони  України:
ст.ст.17,18 «Про охорону дитинства»; ст.12 «Про основи
захисту  бездомних  громадян  і  безпритульних  дітей»;
постанова  КМУ  від  24.09.2008  №866  «Питання
діяльності  органів  опіки  та  піклування,  пов’язаної  із
захистом прав дитини»

36 Надання  дозволу  на  відмову
від  прийняття  спадщини   малолітньої
(неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,
закони  України:  ст.ст.17,18  «Про  охорону  дитинства»;
ст.12  «Про  основи  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних  дітей»;              постанова  КМУ від
24.09.2008 №866 «Питання  діяльності  органів  опіки  та
піклування, пов’язане із захистом прав дитини»

37 Визначення  місця  проживання  малолітньої
(неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей ст. 29 Цивільного кодексу України, ст. ст. 19,160,161,171
Сімейного кодексу України, ст. ст. 11,12 Закону України
«Про  охорону  дитинства»,  постанова  КМУ  від
24.09.2008 №866 «Питання  діяльності  органів  опіки  та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

38 Призначення  опіки  над  житлом  та  майном
малолітньої (неповнолітньої) дитини

Служба у справах дітей ст.74 Цивільного кодексу України,  постанова КМУ від
24.09.2008 №866 «Питання  діяльності  органів  опіки  та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»



39 Створення  дитячого  будинку  сімейного
типу,  прийомної  сім’ї  та  влаштування  і  до
влаштування дітей 

Служба у справах дітей Сімейний  кодекс  України,  п.  18  постанови  Кабінету
Міністрів  України  від  26.04.2002  №564  «Про
затвердження  Положення  про  дитячий  будинок
сімейного типу»; п. 15 постанови КМУ від 26.04.2002 №
565«Про затвердження Положення про прийомну сім’ю»

40 Цільове (нецільове) витрачання аліментів Служба у справах дітей ст. ст. 179, 186 Сімейного кодексу України
41 Надання дозволу на зняття коштів від імені

дитини
Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,

закони України: ст.ст. 17, 18 «Про охорону дитинства»;
ст.12  «Про  основи  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних дітей»

42 Надання дозволу на укладання інших видів
договорів  (про будівництво,  тощо)від  імені
дитини

Служба у справах дітей Цивільний  кодекс  України,  Сімейний  кодекс  України,
закони України: ст.ст. 17, 18 «Про охорону дитинства»;
ст.12  «Про  основи  захисту  бездомних  громадян  і
безпритульних дітей»

43 Надання  довідки  громадянину  для
отримання додаткової соціальної відпустки

Служба у справах дітей Закон України «Про відпустки»

44 Надання  довідки  непрацюючому
громадянину, який має на утриманні дитину,
про  те  що  він  (вона)  не  позбавлений
батьківських прав

Служба у справах дітей Закон  України  «Про  загальнообов’язкове  держане
пенсійне страхування»

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 
45 Прийняття  рішення  про  передачу  у

власність, надання у постійне користування
та  оренду  земельних  ділянок,  що
перебувають у комунальній власності

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України

46 Прийняття  рішення  про  продаж  земельних
ділянок  комунальної  власності  (за
зверненням особи)

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

47 Прийняття рішення про:
-  припинення  права  власності  на

земельну  ділянку  у  разі  добровільної
відмови власника землі на користь держави
або територіальної громади;

-  припинення  права  постійного
користування  земельною  ділянкою  у  разі
добровільної відмови землекористувача 

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України



48 Погодження   проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України, Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

49 Поновлення  (продовження,  внесення  змін)
договору  оренди  земельної  ділянки,
договору  на  право  тимчасового
користування землею  

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний  кодекс  України;  Закони  України:  «Про
оренду  землі»,  ст.26  «Про  місцеве  самоврядування
в Україні»

50 Надання  згоди  на  передачу  орендованої
земельної ділянки в суборенду 

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний  кодекс  України;  Закони  України:  «Про
оренду  землі»,  ст.26  «Про  місцеве  самоврядування
в Україні»

51 Припинення права оренди, права власності,
права постійного користування  на земельну
ділянку  або  її  частини  у  разі  добровільної
відмови орендаря, власника, користувача на
користь територіальної громади 

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний  кодекс  України;  Закони  України:  «Про
оренду  землі»,  ст.26  «Про  місцеве  самоврядування
в Україні»

52 Продаж не на конкурсних засадах земельної
ділянки  несільськогосподарського
призначення,  на  якій  розташовані  об’єкти
нерухомого  майна,  які  перебувають   у
власності громадян, юридичних осіб 

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України; Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

53 Зміни  цільового  призначення  земельної
ділянки,  що  перебуває  у  власності  або
користуванні

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України; Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

54 Встановлення  обмеженого  користування
чужою земельною ділянкою (сервітут)

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Цивільний кодекс України;  Земельний кодекс України;
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

55 Отримання  дозволу на  складання  технічної
документації із землеустрою

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України, закони України: ст.ст. 19, 25
«Про землеустрій»; ст.26 «Про місцеве самоврядування в
Україні» 

56 Надання  дозволу  на  розробку  проекту
землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки особі, яка зацікавлена в одержані в
користування земельної ділянки

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний  кодекс  України,  закони  України:  ст.  19,  25
«Про землеустрій», ст.26 «Про місцеве самоврядування в
Україні» 

57 Надання  земельної  ділянки  у  власність
громадянину, який зацікавлений в одержані
безоплатно у власність земельної ділянки у
межах норм безоплатної приватизації

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний  кодекс  України,  Закони  України:  «Про
землеустрій»;  ст.26  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»



58 Надання  згоди  розпорядників  земельних
ділянок  комунальної  власності  на  поділ  та
об’єднання таких ділянок  

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

закони  України:  ст.ст.19,  25  «Про  землеустрій»;  ст.26
«Про місцеве самоврядування  в Україні»

59 Надання  дозволу  на  розроблення  технічної
документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення)  меж  земельної
ділянки

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України, закони України: ст.ст. 19, 25
«Про землеустрій»; ст.26 «Про місцеве самоврядування в
Україні»

60 Затвердження землевпорядної  документації,
проекту  землеустрою та  надання  в  оренду;
передачу  у  власність;  надання  у  постійне
користування   земельної  ділянки,  що
перебуває  у  державній  або  комунальній
власності

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України; закони України: ст.ст.19, 25
«Про землеустрій»; ст.26 «Про місцеве самоврядування
в Україні» 

61 Затвердження землевпорядної  документації,
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення  (відновлення)  меж  земельної
ділянки та надання в оренду

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України; закони України: ст.ст.19, 25
«Про землеустрій»; ст.26 «Про місцеве самоврядування в
Україні»;   

62 Затвердження землевпорядної  документації,
технічної  документації  із  землеустрою  та
надання у постійне користування земельної
ділянки,  що  перебуває  у  державній  або
комунальній власності

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України; закони України: ст.ст.19, 25
«Про землеустрій»; ст.26 «Про місцеве самоврядування в
Україні»;   

63 Затвердження технічної документації:
- з  нормативної  грошової  земельної
ділянки у межах населених пунктів;
- з бонітування грунтів; 
- з економічної оцінки земель

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Закон України «Про оцінку земель»

64 Видача  довідки  про  вилучення  з  обліку
особистого селянського господарства

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Закон України «Про особисте селянське господарство»

65 Надання  згоди  на  розміщення  на  території
ОТГ об’єктів для зберігання та захоронення
відходів,  сфера  екологічного  впливу
функціонування  яких  включає  відповідну
адміністративно-територіальну одиницю

Відділ  земельних  відносин,
містобудування  архітектури,
ЖКГ та НС

Закон  України  «Про  відходи»,  Закон  України  «Про
місцеве самоврядування в Україні»,  



НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ
66 Надання  відомостей  з  Державного

земельного  кадастру  у  формі  витягу  з
Державного земельного кадастру про землі в
межах  території  адміністративно-
територіальних  одиниць,  про  земельну
ділянку  та  про  обмеження  у  використанні
земель  (в терміни, визначені законом)  

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Закон  України  ст.33  Закону  України  «Про  місцеве
самоврядування в Україні»,  «Про Державний земельний
кадастр» 

67 Видача витягу з технічної документації про
нормативну  грошову  оцінку  земельної
ділянки

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

ЗУ  «Про  оцінку  земель»,  постанови  КМУ:  23.11.2011
№1278  «Про  затвердження  Методики  нормативної
грошової  оцінки  земель  несільськогосподарського
призначення  (крім  земель  населених  пунктів)»,  п.  8
Методики; 23.03.1995№213 «Про Методику нормативної
грошової  оцінки  земель  сільськогосподарського
призначення та населених пунктів»

68 Надання  довідки  з  державної  статистичної
звітності про наявність земель та розподіл їх
за власниками земель, землекористувачами

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Закон України «Про землеустрій»

69 Видача  довідки  про  наявність  та  розмір
земельної частки (паю)

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний  кодекс  України,  Закон  України  «Про
державну  соціальну  допомогу  у  малозабезпечених
сім’ях» 

70 Видача 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 

Відділ земельних відносин, 
містобудування архітектури, 
ЖКГ та НС

Земельний кодекс України

ІНШІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ (ДОДАТКОВО ДО БАЗОВИХ ПОСЛУГ)
71 Видача  містобудівних  умов  та  обмежень

забудови земельної ділянки
Управління містобудівання та 
архітектури Миколаївської 
облдержадміністрації

ст.29  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності», наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України  від  07.07.2011  №109  «Про  затвердження
Порядку  надання  містобудівних  умов  та  обмежень
забудови земельної ділянки, їх склад та зміст»

72 Видача  будівельного  паспорту  забудови
земельної ділянки

Управління містобудівання та 
архітектури Миколаївської 
облдержадміністрації

ст.27  Закону  України  «Про  регулювання  містобудівної
діяльності», наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва  та  житлово-комунального  господарства
України  від  05.07.2011  №103  «Про  затвердження

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/858-15


Порядку  видачі  будівельного  паспорта  забудови
земельної ділянки»

73 Переведення жилих приміщень (будинків) у
нежилі або переведення нежилих приміщень
(будинків) у жилі

Управління містобудівання та 
архітектури Миколаївської 
облдержадміністрації

Ст.8  Житлового  кодексу,   пп.  9  п.  «б»  ст.  30  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»

74 Надання  згоди  на  перепланування  та/або
переобладнання  приміщення  або  на
самовільне  перепланування  та/або
переобладнання приміщення

Управління містобудівання та 
архітектури Миколаївської 
облдержадміністрації

Ст. ст. 100, 152 Житлового кодексу, закони України: ст.
40 «Про місцеве самоврядування в Україні»,  постанова
КМУ від 08.10.1992 №572 «Про механізм впровадження
ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду»,
наказ  Державного  комітету  України  з  питань  ЖКГвід
17.05.2005 №76 «Про затвердження  Правил утримання
жилих будинків та при будинкових територій»

75* Внесення  до  Державного  земельного
кадастру  відомостей  (змін  до  них)  про
земельну  ділянку,  в  тому  числі  про
обмеження  у  використання  земель
встановлені  законами  та  прийнятими
відповідно  до  них  нормативно-правовими
актами, з видачею витягу  

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  291  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр»,  постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051 «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

76* Внесення  до  Державного  земельного
кадастру  відомостей  про  межі  частини
земельної  ділянки,  на  яку  поширюються
права  суборенди,  сервітуту,  з  видачею
витягу                

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  29  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр», постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051  «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

77* Внесення  до  Державного  земельного
кадастру відомостей (змін до них) про землі
в  межах  територій  адміністративно-
територіальних одиниць, з видачею витягу

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  32  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр», постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051  «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

78* Державна  реєстрація  обмежень
у використанні земель з видачею витягу 

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  28  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр», постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051  «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

79* Виправлення  технічної  помилки  у
відомостях  з  Державного  земельного
кадастру,  допущеної  органом,  що здійснює
його ведення, з видачею витягу 

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  37  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр», постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051  «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

80* Надання  відомостей  з  Державного Відділ в Вознесенському Ст.  38  Закону  України  «Про  Державний  земельний



земельного  кадастру  у  формі  витягу  з
Державного земельного кадастру про землі в
межах  території  адміністративно-
територіальних одиниць  

районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

кадастр», постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051  «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

81* Надання  відомостей  з  Державного
земельного  кадастру  у  формі  витягу  з
Державного  земельного  кадастру  про
обмеження  у  використання  земель  (про
земельну ділянку)

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  38  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр»,  постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051 «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру

82* Надання  відомостей  з  Державного
земельного  кадастру  у  формі   довідки,  що
містить  узагальнену  інформацію  про  землі
(території)

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  38  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр»,  постанова  КМУ від  17  жовтня 2012 року  №
1051 «Про затвердження  Порядку ведення  Державного
земельного кадастру»

83* Надання  відомостей  з  Державного
земельного кадастру у формі   викопіювань з
кадастрової  карти  (плану)  та  ін.
картографічної документації

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  38  Закону  України  «Про  Державний  земельний
кадастр»,  постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051 «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру»

84* Видача 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)                     

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Земельний  кодекс  України,  Закон  України  «Про
державну  соціальну  допомогу  малозабезпеченим
сім`ям»,   постанова КМУ від 17.10.2012 № 1051 «Про
затвердження Порядку ведення Державного земельного
кадастру»

85* Видача  відомостей  з  документації  із
землеустрою,  що  включена  до  Державного
фонду документації із землеустрою 

Відділ в Вознесенському 
районі  головного управління 
Держгеокадастру 
у Миколаївській області

Ст.  ст.   32,  33  Закону  України  «Про  землеустрій»,
постанова  Кабінету  Міністрів  України  від  17.11.  2004
№ 1553 «Про затвердження Положення про Державний
фонд документації із землеустрою»

ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ (будить надаватись з моменту підписання Угод про співпрацю)
86 Надання  довідкової  інформації  (номери

телефонів,  адреси  органів  Пенсійного
фонду, порядок звернень на прийом тощо)

Вознесенське  об’єднане
управління  пенсійного  фонду
України  в  Миколаївській
області

Закон України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» 

87 Попередній  запис  на  прийом  до
керівництва установи ПФУ

Закон України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» 

88 Надання  консультацій,  роз’яснень  щодо
застосування  законодавства  про
загальнообов’язкове  державне  пенсійне
страхування тощо.

Закон України «Про загальнообов'язкове державне 
пенсійне страхування» 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/858-15


89 Прийом замовлень  на  видачу  довідок  про
розмір пенсій.

Постанови ПФУ від 30.07.2015 №13-1 «Про організацію
прийому  та  обслуговування  осіб,  які  звертаються  до
органів Пенсійного фонду України», від 25.11.2005 №22
«Про  затвердження  Порядку  подання  та  оформлення
документів  для  призначення  (перерахунку)  пенсій
відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування»

90 Прийом замовлень  на  видачу  довідок  про
перебування  на  обліку  та  індивідуальних
відомостей про застраховану особу

91 Видача  виготовлених  довідок,
індивідуальних відомостей

92 Допомога в  заповненні  та  прийомі  анкети
на виготовлення пенсійного посвідчення.

93 Видача пенсійного посвідчення
94 Надання  переліку  документів,  необхідних

для  призначення  (перерахунку)  пенсій,
допомоги на поховання

95 Приймання  документів  для  проведення
попередньої  оцінки  права  особи  на
призначення пенсії, її перерахунок

96 Прийом  заяв  про  надання  допомоги  у
витребуванні  документів,  для
підтвердження  страхового  стажу,
заробітної  плати  для  призначення
(перерахунку) пенсій.

97 Прийом  заяв  та  документів  щодо:  -
переведення  пенсії  за  новим  місцем
проживання;-виплата пенсії за довіреністю;
-зміни способу виплати пенсії;

98 - поновлення виплати пенсії; -перерахунку
призначених пенсій;-встановлення пенсії за
особливі заслуги перед Україною 
-виплати недоотриманої пенсії

99 Забезпечення  доступу  до  електронних
сервісів  Пенсійного  фонду  України,
надання допомоги в користуванні ними.

Закон  України  «Про  загальнообов'язкове  державне
пенсійне страхування» N 1058-ІУ від 09.07. 2003 року
(із змінами та доповненнями)

 
*надання ціх послуг у разі домовленості з суб’єктом надання адміністративних послуг 

 Секретар виконавчого комітету Олександрівської селищної ради                                                                 О.І. Кульбій 


