
 

 

                                                                                                 Додаток 1  
                                                                                                                            до рішення Білоберізької 
                                                                                                                            сільської ради                                                                                                        
                                                                                            №  597/8-11/2021 від  
                                                                                                                            23.12.2021р. 

 

ПЕРЕЛІК  
адміністративних послуг, які надаються через  

Центр надання адміністративних послуг  
Білоберізької сільської ради  

 

№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

01. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 

1. 01/01 Державна реєстрація народження Закон України «Про 
державну реєстрацію 
актів цивільного стану» 

2. 01/02 Державна реєстрація смерті  

3. 01/03 Державна реєстрація шлюбу 

4. 01/04 Комплексана послуга «єМалятко»  

01/04/1 Державна реєстрація народження та визначення 
походження дитини 

Закон України «Про 
державну реєстрацію 
актів цивільного стану» 

01/04/2 Реєстрація місця проживання 

 

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

01/04/3 Призначення допомоги при народженні дитини Закон України «Про 
державну допомогу 
сім’ям з дітьми» 

01/04/4 Призначення допомоги на дітей які виховуються в 
багатодітних сім’ях 

Закон України «Про 
охорону дитинства» 

01/04/5 Внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, 
що ведеться у центральній базі даних електронної 
системи охорони здоров’я 

Закон України «Про 
державні фінансові 
гарантії медичного 
обслуговування 
населення» 

01/04/6 Реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб- 

платників податків 

Податковий кодекс 
України 

 

01/04/7 Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї 

Закон України «Про 
охорону дитинства» 

01/04/8 Визначення належності новонародженої дитини до 
громадянства України 

Закон України «Про 
громадянство України» 

 

01/04/9 Внесення інформації про новонароджену дитину до 
Єдиного державного демографічного реєстру з 
присвоєння унікального номера запису в ньому 

Закон України «Про 
Єдиний державний 
демографічний реєстр 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

та документи, що 
підтверджують 
громадянство України, 
посвідчують особу чи її 
спеціальний статус 

 01/04/10 Надання одноразової натуральної допомоги «пакунок 
малюка» за місцем проживання або перебування її 
отримувача 

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

01/04/11 Надання грошової компенсації вартості одноразової 
натуральної допомоги «пакунок малюка» 

Закон України від 30 
вересня 2020року №930 

«Про внесення змін до 
Закону України «Про 
державну допомогу 
сім’ям з дітьми» щодо 
надання при 
народженні дитини 
одноразової 
натуральної допомоги 
«пакунок малюка»                      

  

02. РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ 

5. 02/01 Реєстрація місця проживання / перебування особи 

Закон України «Про 
свободу пересування та 

вільний вибір місця 
проживання в Україні» 

6. 02/02 Зняття з реєстрації місця проживання особи 

7. 02/03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання / 
перебування особи 

8. 02/04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця 
проживання особи 

9. 02/05 Внесення до паспорта громадянина України відомостей 
про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць 
(проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів 

тощо), населених пунктів, адміністративно-

територіальних одиниць, зміни в адміністративно-

територіальному устрої 
10. 02/06 Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні/будинку осіб 

Закон України «Про 
державну соціальну 

допомогу 
малозабезпеченим 

сім'ям» 

03. НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ  

11. 03/01 Посвідчення заповіту (крім секретного) Закон України «Про 
нотаріат» 

Закон України «Про 
місцеве 

12. 03/02 Скасування заповіту (крім секретного) 
13. 03/03 Видача дубліката, посвідченого органом місцевого 

самоврядування, документа 

14. 03/04 Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

виписки з нього самоврядування в 
Україні» 

Наказ Міністерства 

юстиції України від 
11.11.2011 р. №3306/5 

«Про затвердження 
Порядку вчинення 
нотаріальних дій 

посадовими особами 
органів місцевого 
самоврядування» 

15. 03/05 Засвідчення справжності підпису на документі 
16. 03/06 Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до 

нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право 
розпорядження нерухомим майном, довіреностей на 
управління і розпорядження корпоративними правами та 
довіреностей на користування та розпорядження 
транспортними засобами 

04. РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ 

17. 04/01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 

Закон України «Про 
державну реєстрацію 

речових прав на 
нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

18. 04/02 Державна реєстрація іншого (відмінного від права 
власності) речового права на нерухоме майно 

19. 04/03 Скасування запису Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно, скасування державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
скасування рішення державного реєстратора (за 
рішенням суду) 

20. 04/04 Внесення змін до записів Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно  

21. 04/05 Надання інформації з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно  

22. 04/06 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

23. 04/07 Державна реєстрація обтяжень речових прав на 
нерухоме майно 

24. 04/08 Заборона вчинення реєстраційних дій 

05. РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ 

25. 05/01 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім 
громадського формування) 

Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 
громадських 
формувань” 

26. 05/02 Державна реєстрація включення відомостей про 
юридичну особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, 
відомості про яку не містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань (крім громадського 
формування) 

27. 05/03 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань, у тому числі змін до 
установчих документів юридичної особи (крім 
громадського формування) 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

28. 05/04 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 
модельного статуту на діяльність на підставі власного 
установчого документа (крім громадського формування) 

29. 05/05 Державна реєстрація переходу юридичної особи на 

діяльність на підставі модельного статуту (крім 
громадського формування) 

30. 05/06 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної 
особи (крім громадського формування) 

31. 05/07 Державна реєстрація рішення про припинення 
юридичної особи (крім громадського формування) 

32. 05/08 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 
припинення юридичної особи (крім громадського 
формування) 

33. 05/09 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної 
особи (крім громадського формування) 

34. 05/10 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації (крім громадського формування) 

35. 05/11 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 
результаті її реорганізації (крім громадського 
формування) 

36. 05/12 Державна реєстрація створення відокремленого 
підрозділу юридичної особи (крім громадського 
формування) 

37. 05/13 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 
громадського формування) 

38. 05/14 Державна реєстрація припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи (крім громадського 
формування) 

39. 05/15 Державна реєстрація фізичної особи підприємцем 

40. 05/16 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну 
особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 
року, відомості про яку не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

41. 05/17 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну 
особу – підприємця, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

42. 05/18 Державна реєстрація припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням 

43. 05/19 Видача виписки з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань у паперовій формі для 
проставляння апостиля  

44. 05/20 Видача витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

 

 

06. ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ (Самоврядні) 

45. 06/01 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки у межах безоплатної 
приватизації 

Земельний кодекс 
України 

Закон України «Про 
землеустрій» 

46. 06/02 Надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки  

47. 06/03 Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне 
користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у 
державній або комунальній власності 

Земельний кодекс 
України, Закон України 

«Про перелік 
документів дозвільного 

характеру у сфері 
господарської 

діяльності» 

48. 06/04 Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору 
оренди земельної ділянки, договору на право тимчасового 
користування землею (в тому числі, на умовах оренди) Закон України «Про 

оренду землі» 49. 06/05 Зміна умов, припинення договору оренди (суборенди) землі, в 
тому числі шляхом його розірвання 

50. 06/06 Надання згоди  на передачу орендованої земельної ділянки  в 

суборенду  

51. 06/07 Видача рішення про проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок для продажу громадянам та юридичним 
особам 

Земельний кодекс 
України 

Закон України «Про 
оцінку земель» 

52. 06/08 Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та 
комунальної власності  

Земельний кодекс 
України 

 

53. 06/09 Видача рішення про безоплатну передачу земельних ділянок 
у власність громадян у разі приватизації земельних ділянок, 
які перебувають у користуванні громадян 

54. 06/10 Видача рішення про безоплатну передачу земельних ділянок 
у власність громадян у разі одержання земельних ділянок із 
земель комунальної власності в межах норм безоплатної 
приватизації 

55. 06/11 Внесення змін до рішень сесії ради з земельних питань (у 
зв’язку з допущеною помилкою) 

Земельний кодекс 
України 

 

56. 06/12 Видача рішення про припинення права власності на земельну 
ділянку,права постійного користування земельною ділянкою 
у разі добровільної відмови землевласника, землекористувача 

57 06/13 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для послідуючого продажу 

Закон України «Про 
Державний земельний 
кадастр» 

 

 
58 06/14 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

59 06/15 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що 
забезпечує еклого- економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь 

 

Закон України «Про 
Державний земельний 
кадастр» 

60 06/16 Надання права користування чужою земельною ділянкою для 
забудови (суперфіцій) 

61 06/17 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення 

Земельний Кодекс 
України 

62 06/18 Затвердження технічної документації з бонітування грунтів Земельний Кодекс 
України 

63 06/19 Затвердження технічної документації з нормативної грошової 
оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів 

 

Земельний Кодекс 
України 

64 06/20 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки 

 

Земельний Кодекс 
України 

65 06/21 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у 
разі добровільної відмови орендаря 

Земельний Кодекс 
України 

66 06/22 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, на якій розташовані 
об’єкти нерухомого иайна, які перебувають у власності 
громадян та юридичних осіб 

Земельний Кодекс 
України 

07. ІНШІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

(БЛАГОУСТРІЙ, ЖИТЛО ТОЩО) 
67. 07/01 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна Закон України «Про 

врегулювання 
містобудівної 
діяльності» 

68. 07/02 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна 

69. 07/03 Видача ордера на видалення зелених насаджень  Закон України «Про 
благоустрій населених 

пунктів» 

70. 07/04 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов Житловий кодекс 

Української РСР 71. 07/05 Внесення змін до облікових справ громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов 

72. 07/06 Прийняття рішення про переведення житлового будинку 
або житлового приміщення у нежитлові 

Житловий кодекс 
Української РСР 

73. 07/07 Видача (продовження дії) дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами  

Закон України «Про 
рекламу» 

74. 07/08 Видача довідки про припинення ведення особистого 
селянського господарства або вихід з такого 

Закон України «Про 
особисте селянське 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

господарства  

 

господарство», Закон 
України «Про 

зайнятість населення» 

75. 07/09 Видача довідки про наявність у фізичної особи 
земельних ділянок (форма 3ДФ) 

Наказ Міндоходів від 
17.01.2014  № 32 «Про 
затвердження Порядку 

видачі довідки про 
наявність у фізичної 

особи земельних 
ділянок та її форми» 

76. 07/10 Надання статусу особи, що проживає в населеному 
пункті, якому присвоєно статус гірського 

Закон України «Про 
статус гірських 
населених пунктів в 
Україні» 

77. 07/11 Видача посвідчення особи, що проживає в населеному 
пункті, якому присвоєно статус гірського 

78. 07/12 Надання матеріальної допомоги громадянам Закон України «Про 
місцеве 
самоврядування в 
Україні»  

79. 07/13 Надання допомоги на поховання деяких категорій 
громадян 

80. 07/14 Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності 

Закон України «Про 
врегулювання 
містобудівної 
діяльності» 

81. 07/15 Продовження строку дії паспорта тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності 

-//- 

 

82. 07/16 Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності 

-//- 

 

83. 07/17 Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта 
нерухомого майна  

-//- 

09. ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

84. 09/01 Видача грощової компенсації вартості одноразової 
натуральної допомоги «Пакунок малюка» 

Постанова КМУ від 
29.07.2020р. №744 

85. 09/02 Призначення одноразової натуральної допомоги 
«Пакунок малюка» 

Постанова КМУ від 
29.07.2020р. №744 

86. 09/03 Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з 
інвалідністю. 
 

Закон України «Про 
державну соціальну 
допомогу особам з 

інвалідністю з 
дитинства та дітям з 

інвалідністю» 

87. 09/04 Призначення державної допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклавання 

Закон України “Про 
державну допомогу 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

сім’ям з дітьми” 

88. 09/05 Призначення державної допомоги на дітей одиноким 
матерям 

 

Закон України “Про 
державну допомогу 

сім’ям з дітьми” 

89. 09/06 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальнихпослуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Закон України “Про 
житлово- комунальні 

послуги” 

90. 09/07  Призначення грошової допомоги особі, яка проживає 
разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок 
психічного розладу, яка за висновком лікарської  комісії 
медичного закладу  потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за нею 

Закон України 

 “Про психіатричну 
допомогу ” 

91. 09/08 Призначення державної допомоги на дітей, які 
виховуються в багатодітних сім’ях 

Закон України “Про 
охорону дитинства» 

92. 09/09 Призначення державної допомоги одному з батьків, 
усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з 
прийомних батьків, батькам- вихователям, які 
доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено 
інвалідність. 

Закон України “Про 
державну допомогу 

сім’ям з дітьми” 

93. 09/10 Призначення державної допомоги про народження 
дитини 

Закон України “Про 
державну допомогу 
сім’ям з дітьми” 

94. 09/11 Призначення державної допомоги при усиновленні 
дитини 

Закон України “Про 
державну допомогу 

сім’ям з дітьми” 

95. 09/12 Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю 
та пологами жінкам, які не застраховані в системі 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування 

Закон України “Про 
державну допомогу 

сім’ям з дітьми” 

96. 09/13 Призначення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 

Закон України “Про 
державну соціальну 

допомогу 
малозабезпеченим 

сім’ям ” 

97. 09/14 Призначення державної соціальної допомоги на догляд Закон України “Про 
державну соціальну 

допомогу особам які не 
мають права на пенсію, 

та особам з 
інвалідністю ” 

98. 09/15 Призначення державної соціальної допомоги особам, які 
не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю 

 

Закон України “Про 
державну соціальну 

допомогу особам які не 
мають права на пенсію, 

та особам з 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

інвалідністю ” 

 

99. 09/16 Призначення державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 

 

Закон України “Про 
державну соціальну 
допомогу особам з 

інвалідністю з 
дитинства та дітям з 

інвалідністю” 

100. 09/17 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка 
надає соціальні послуги з догляду без здійснення 
підприємницької діяльності на непрофесійній основі 

Закон України “Про 
соціальні послуги” 

101. 09/18 Призначення надбавки на догляд за особами з 
інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю 

 

Закон України “Про 
державну соціальну 
допомогу особам з 

інвалідністю з 
дитинства та дітям з 

інвалідністю” 

102. 09/19 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким 
присвоєно почесне звання України «Мати Героїня» 

Указ Президента 
України «Про 

одноразову винагороду 
жінкам, яким 

присвоєно почесне 
звання України «Мати 

героїня» 

103. 09/20 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, 
батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 
можливості утримувати дитину або місце їх проживання 
чи перебування невідоме 

Сімейний Кодекс 
України 

 

 

104 

 

09/21 Призначення тимчасової державної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку але не 
набула права на пенсійну виплату 

 

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

105. 09/22 Призначення щомісячної адресної грошової допомоги 
внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг 

Закони України «Про 

основи соціальної 
захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» 

106. 09/23 Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг Закони України «Про 
соціальні послуги»,  

 

107. 09/24 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи 

 

Закон України «Про 
забезпечення прав і 
свобод внутрішньо 
переміщених осіб» 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

108. 09/25 Видача довідки для отримання пільг особам з 
інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну 
допомогу. 

 Закон України «Про 
основи соціальної 
захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні» 

109. 09/26 Видача дубліката посвідчення батьків багатодітної сім’ї 
та дитини з багатодітної сім’ї Закон України «Про 

охорону дитинства» 

110. 09/27 Видача направлення для отримання послуг з соціальної 
та професійної адаптації. Закони України «Про 

соціальні послуги» 

 

 

111. 09/28 Видача направлення  на отримання послуг із психологічної 
реабілітації постраждалим учасникам революції гідності, 
ветеранам війни з числа учасників антитерористичної 
операції об’єднаних сил, членам їх сімей та членам сімей 
загиблих (померлих) таких осіб 

Закон України „Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту»” 

112 09/29 Видача направлення на проходження обласної, 
центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико-

соціальної експертної комісії для взяття на облік для 
забезпечення осіб з інвалідністю та законних 

представників дітей з інвалідністю автомобілем 

 

Закон України „Про 
реабілітацію осіб з 
інвалідністю вУкраїні 
 

113 09/30 Видача рішення про направлення на комплексну 
реабілітацію (абілітацію) осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю, дітей віком до трьох років (включно), які 
належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, 
до реабілітаційної установи 

Закон України  
«Про реабілітацію осіб 
з інвалідністю в 

Україні»  

114 09/31 Вклейка фотокартки в посвідчення дитини з багатодітної 
сім‘ї у зв’язку з досягненням 14-річного віку 

Закон України „Про 
охорону дитинства” 

 

115 09/32 Встановлення статусу учасника війни Закон України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту» 

116 09/33  Встановлення статусу члена сім’ї загиблої (померлої) 
особи, яка добровільно забезпечувала проведення 
антитерористичної операції, здійснення заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії РФ у Донецькій та 
Луганській областях (у тому числі провадила 

Закон України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту» 

 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

волонтерську діяльність та загинула (пропала безвісти), 
померла внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання.  

117 09/34 Компенсація вартості продуктів харчування громадянам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Закон України 
«Про статус і 
соціальний захист 
громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи» 

118 

 

 

09/35 Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни 

 

Закон України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту»                                                         

119 09/36 Надання статусу постраждалого учасника революції 
гідності 

 

Закон України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 

захисту»                         

120 09/37 Позбавлення  статусу постраждалого учасника 
революції гідності за заявою особи 

 

Закон України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 

захисту» 

121 09/38 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 
санаторно- курортного закладу (відділення спинального 

профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з 
інвалідністю І та ІІ групи з наслідками травм і 

захворюваннями хребта та спинного мозку 

Закон України «Про 
основи соціальної 
захищеності осіб з 

інвалідністю в  Україні» 

 

122 09/39 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 
санаторно- курортного закладу і назад особам з 

інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них 
особам 

Закон України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 

захисту» 

123 09/40 Призначення грошової компенсації вартості 
самостійного санаторно- курортного лікування осіб з 

інвалідністю 

Закон України «Про 
реабілітацію оіб з 

інвалідністю в Україні» 

124 09/41 Призначення грошової компенсації замість  санаторно- 

курортної путівки громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Закон України «Про 
статус і соціальний 
захист громадян, які 

постраждали внаслідок 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

Чорнобильської 
катастрофи» 

125 09/42 Призначення грошової компенсації замість  санаторно- 

курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни 
та прирівняним до них особам 

Закон України «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 

захисту» 

126 09/43 Призначення грошової компенсації особам з 
інвалідністю замість  санаторно- курортної путівки 

Закон України «Про 
реабілітацію оіб з 

інвалідністю в Україні» 

127 09/44 Призначення грошової компенсації особам з 
інвалідністю на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на транспортне 
обслуговування 

Закон України «Про 
реабілітацію оіб з 

інвалідністю в Україні», 
«Про основи соціальної 

захищеності осіб з 
інвалідністю в  Україні» 

128 09/45 Призначення  компенсації та допомоги дітям, які 
потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з 

інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам 

Закон України «Про 
статус і соціальний 
захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи» 

129 09/46 Призначення  компенсації та допомоги учасникам 
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних 
аварій та випробувань, у військових навчаннях із 
застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних 
зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, 

віднесених до категорії 1 або 2 або3; потерпілим від 
Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій 

1або2 або 3; потерпілим від радіаційного опромінення, 
віднесених до категорій 1 або 2 

Закон України «Про 
статус і соціальний 
захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи» 

130 09/47 Призначення одноразової грошової/ матеріальної 
допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 

Закон України «Про 
основи соціальної 
захищеності осіб з 

інвалідністю в  Україні» 

131 09/48 Призначення одноразової грошової допомоги у разі 
загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок 
поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого 

під час надання волонтерської допомоги в районі 

Закон України «Про 
волонтерську діяльність» 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

проведення антитерористичної операції, бойових дій та 
збройного конфлікту 

132 09/49 Призначення одноразової  компенсації батькам 
померлого учасника ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою 

Закон України «Про 
статус і соціальний 
захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи» 

133 09/50 Призначення одноразової  компенсації дружинам 
(чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, 

померлих громадян, смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації 

наслідків інших ядерних аварій, у ядерних 
випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням 
ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні 

на них ядерних робіт 

Закон України «Про 
статус і соціальний 
захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи» 

134 09/51 Призначення одноразової  компенсації сім’ям які 
втратили годувальника із числа учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких 
пов’язана з чорнобильською катастрофою 

Закон України «Про 
статус і соціальний 
захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи» 

135 09/52 Установлення статусу, видача посвідчень жертвам 
нацистських переслідувань 

Закон України «Про 
жертви нацистських 

переслідувань» 

136 09/53 Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам 
праці 

ЗУ «Про основні засади 
соціального захисту 

ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в 

Україні» 

137 09/54 Установлення статусу, видача посвідчень батькам 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 

Закон України «Про 
охорону дитинства» 

138 09/55 Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної 
сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 

Закон України «Про 
охорону дитинства» 

139 09/56 Прийняття рішення про виплату грошової компенсації 
вартості проїзду постраждалих учасників революції 

гідності, ветеранів війни з числа учасників 
антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, 

Закон України «Про 
статус ветеранів війни, 

гарантії соціального 
захисту 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) 
таких осіб до суб’єктів надання послуг для проходження 

психологічної реабілітації та назад 

140 09/57 Призначення пільги на придбання палива, у тому числі 
рідкого, скрапленого балонного газу для побутових 

потреб 

Постанова КМУ від 
17.04.2019р. №373 «Деякі 

питання надання 
житлових субсидій та 

пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, 
придбання твердого 

палива і скрапленого газу 
у грошовій формі» 

141 09/58 Призначення пільги на оплату житла, комунальних 
послуг 

Постанова КМУ від 
17.04.2019р. №373 «Деякі 

питання надання 
житлових субсидій та 

пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, 
придбання твердого 

палива і скрапленого газу 
у грошовій формі» 

142 09/59 Повідомна реєстрація галузевих (міжгалузевих) і 
територіальних угод, колективних договорів 

Закон України «Про 
колективні договори та 
угоди», Кодекс законів 

про працю Украни 

143 09/60 Виплата одноразової матеріальної допомоги особам, які 
постраждали від торгівлі людьми 

Закон України «Про 
протидію торгівлі 

людьми», Кримінальний  
кодекс України 

10. ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ 

144 10/01 Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 
1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного 
віку 

 

 

 

Постанова Верховної 
Ради України від 

26.06.992 р. № 2503-

ХII “Про 
затвердження 

положень про паспорт 
громадянина України 

та про паспорт 
громадянина України 
для виїзду за кордон 

145 10/02 Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 
1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного 

Постанова 
Верховної Ради 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

  віку( у разі спливу тридцяти денного строку на 
звернення для вклеювання фотокартки) 

 

 

 

України від 26.06.992 
р. № 2503-ХII “Про 

затвердження 
положень про паспорт 
громадянина України 

та про паспорт 
громадянина України 
для виїзду за кордон 

11. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З 
ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

146 11/01 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 
у формі витягів з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку з відомостями про речові права на 
земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку 
інформаційної взаємодії з державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно 

Закон України «Про 
Державний земельний 
кадастр» 

147 11/02 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 
у формі витягів з Державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель 

148 11/03 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 
у формі довідок, що містять узагальнену інформацію 
про землі (території) 

149 11/04 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 
у формі викопіювань з картографічної основи 
Державного земельного кадастру, кадастрової карти 
(плану) 

150 11/05 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 
у формі копій документів, що створюються під час 
ведення Державного земельного кадастру 

Закон України «Про 
Державний земельний 
кадастр» 

151 11/06 Виправлення технічної помилки у відомостях з 
державного земельного кадастру не з вини органу, що 
здійснює його ведення 

Закон України «Про 
державний земельний 
кадастр»  

152 11/07 Видача витягу з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки 

Закон України «Про 
оцінку земель» 

153 11/08 Виправлення технічної помилки у відомостях з 
Державного земельного кадастру, допущеної органом, 
що здійснює його ведення, з видачею витягу  

Закон України «Про 
Державний земельний 
кадастр»  

154 11/09 Внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку 
поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею 
витягу 

155 11/10 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки 
(паю) 

Земельний кодекс 
України 

116. 11/11 Внесення до Державного земельного кадастру Закон України «Про 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

156 відомостей (змін до них) про земельну ділянку з 
видачею витягу 

Державний земельний 
кадастр» 

157 11/12 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею 

витягу з Державного земельного кадастру 

158 11/13 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з 
видачею витягу 

159 11/14 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) 

Земельний кодекс 
України  

160 11/15 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 
у формі витягів з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку з усіма відомостями, внесеними до 
поземельної книги, крім відомостей про речові права на 
земельну ділянку, що виникли після 1 січня 2013р. 

Закон України «Про 
Державний земельний   

кадастр» 

161 11/16 Надання довідки про осіб, які отримали доступ до 
інформації про суб’єкта речового права у державному 
земельному кадастрі 

Закон України «Про 
Державний земельний   
кадастр» 

                    12.Адміністративні послуги у сфері земельних відносин 

162 12/01 Розпорядження про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки та про проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки 

Закони України «Про 
місцеві державні 
адміністрації»,»Про 
адміністративні 
послуги», «Про 
дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 
Перелік документів 
дозвільного характеру у 
сфері господарської 
діяльності»  

163 12/02 Розпорядження про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки державної власності із метою подальшої 
передачі в постійне користування 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 
адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 

164 12/03 Розпорядження про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 

Закони України «Про 
місцеві державні 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

ділянки державної власності із метою подальшої 
передачі оренду 

адміністрації»,»Про 

адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 

 

 

 

165 12/04 Розпорядження про надання згоди на передачу 
орендованої земельної ділянки в суборенду 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 
адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 

166 12/05 Розпорядження про надання земельної ділянки 
державної власності у постійне користування (у разі 
надання земельної ділянки, зареєстрованої в 
Державному змельному кадастрі відповідно до Закону 
України «Про Державний земельний кадастр»,право 
власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно, без зміни її меж та 
цільового призначення). 
 

Закони України «Про 
місцеві державні 
адміністрації»,»Про 
адміністративні 
послуги», «Про 
дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 
Перелік документів 
дозвільного характеру у 
сфері господарської 
діяльності» 

167 12/06 Розпорядження про надання земельної ділянки 
державної власності у оренду (у разі надання земельної 
ділянки, зареєстрованої в Державному змельному 

кадастрі відповідно до Закону України «Про Державний 
земельний кадастр»,право власності на яку 
зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно, без зміни її меж та цільового 
призначення). 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 
адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

168 12/07 Розпорядження про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надання земельної 
ділянки державної власності в оренду. 
 

 

 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 

адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 

 

 

169 12/08 Розпорядження про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та надання земельної ділянки державної 
власності в оренду. 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 

адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 

170 12/09 Розпорядження про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надання земельної 
ділянки державної власності в постійне користування. 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 
адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 

171 12/10 Розпорядження про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та надання земельної ділянки державної 
власності в постійне користувапння. 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 
адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

діяльності», «Про 
Перелік документів 

дозвільного характеру у 
сфері господарської 

діяльності» 

172 12/11 Розпорядження про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки та надання земельної 
ділянки державної власності у власність. 
 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 
адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 

дозвільного характеру у 
сфері господарської 

діяльності» 

173 12/12 Розпорядження про затвердження технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості) та надання земельної ділянки державної 
власності у власність. 
 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 
адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 

174 12/13 Розпорядження про припинення права постійного 
користування земельною ділянкою державної власності 
(у разі добровільної відмови землекористувача від права 
постійного користування). 
 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 

адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 

175 12/14 Розпорядження про продаж земельної ділянки держвної Закони України «Про 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

власності. 
 

місцеві державні 
адміністрації»,»Про 

адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 

 

176 12/15 Розпорядження про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки у межах безоплатної приватизації. 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 
адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 

177 12/16 Розпорядження про надання дозволу на розроблення 
проекту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки із зміною її цільового призначення. 
 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 
адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 

178 12/17 Розпорядження про припинення договору оренди 
земельної ділянки державної власності. 

Закони України «Про 
місцеві державні 

адміністрації»,»Про 
адміністративні 
послуги», «Про 

дозвільну систему у 



№ 
п/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено надання 
адміністративної 

послуги 

сфері господарської 
діяльності», «Про 

Перелік документів 
дозвільного характеру у 

сфері господарської 
діяльності» 

ТЕХНОГЕННА ТА ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА 

179 13/01 Декларація відповідності матеріально-технічної бази 
суб’єкта господарювання вимогам законодавства з 
питань пожежної безпеки 

Закон України “Про 
дозвільну систему у 
сфері господарської 

діяльності”, ст.57 
Кодексу цивільного 

захисту 

 

 

 

     


