
Проєкт

Помічнянська міська рада
Новоукраїнського району Кіровоградської області

  Дев’ята  сесія  восьмого скликання

Р І Ш Е Н Н Я
від 30 червня 2021 року                                                          №

Про затвердження Переліку
адміністративних послуг, які
надаються через «Центр надання
адміністративних послуг»
Помічнянської міської ради
у новій редакції

Відповідно до статей 8 та 12 Закону України «Про адміністративні
послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 р. № 782
«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від
16 травня 2014 р. № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг
органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», з
метою удосконалення системи надання адміністративних послуг, керуючись
статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
міська рада в и р і ш и л а:

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через
«Центр надання адміністративних послуг» Помічнянської міської ради,  у
новій редакції, згідно з додатком (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення Помічнянської
міської ради від 30.10.2019 року № 741 «Про затвердження Переліку
адміністративних послуг, які надаються через «Центр надання
адміністративних послуг» Помічнянської міської ради».

3. Контроль за виконанням цього залишаю за собою.

Міський голова                                                                  Микола АНТОШИК
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Додаток
до рішення міської ради
від 30.06.2021 року №____

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через

 «Центр надання адміністративних послуг»
Помічнянської міської  ради

№
п/п

Ідентиф
ікатор

послуги
в

Реєстрі

Код
послуги

Адміністративна послуга
Законодавчі акти України,

якими передбачено надання
адміністративної послуги

01.Реєстрація місця проживання

1 00034 01-01 Реєстрація місця проживання Закон України «Про
свободу пересування та
вільний вибір місця
проживання в Україні»

2 00037 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи -//-

3 00038 01-03 Видача довідки про реєстрацію місця
проживання або місця перебування особи

-//-

4 00039 01-04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця
проживання

-//-

5 00040 01-05 Реєстрація місця перебування -//-

6 01217 01-06 Реєстрація місця проживання дитини до 14
років

-//-

7 01377 01-07 Внесення змін до інформації про особу до
Реєстру громади

-//-

8 00201 01-08 Видача довідки про  зареєстрованих у
житловому приміщенні/будинку осіб

-//-

9 01828 01-09 Видача довідки про відсутність відомостей про
реєстрацію місця проживання особи

-//-

10 00029 01-10 Внесення до паспорта громадянина України
відомостей про зміну нумерації  будинків,
перейменування вулиць (проспектів, бульварів,

-//-



площ, провулків, кварталів тощо), населених
пунктів, адміністративно-територіальних
одиниць

02. Паспортні послуги

11 00026 02-01 Вклеювання до паспорта громадянина України
(у формі книжечки) фотокартки при досягненні
громадянином 25- або 45-річного віку

Положення про паспорт
громадянина України,

затверджене
постановою Верховної

Ради України від 26
червня 1992 року

№ 2503-ХІІ

12 00023 02-02 Оформлення і видача паспорта громадянина
України з безконтактним електронним носієм
вперше після досягнення 14-річного віку

Закон України «Про
громадянство  України»

Закон України  «Про
єдиний державний

демографічний реєстр
та документи, що
підтверджують

громадянство України,
посвідчують особу чи її

спеціальний статус»
13 00928 02-03 Оформлення і видача паспорта громадянина

України з безконтактним електронним носієм
 вперше особі у віці з 14 до 18 років  з
одночасною реєстрацією у Державному реєстрі
фізичних осіб - платників податків

-//-

14 00277 02-05 Оформлення і видача паспорта громадянина
України з безконтактним електронним носієм  у
разі обміну паспорта громадянина України
зразка 1994 року (у формі книжечки) у зв’язку:
зі зміною інформації, внесеної до паспорта
(прізвища, імені, по батькові, дати народження,
місця народження); виявлення помилки в
інформації, внесеної до паспорта; непридатності
паспорта для подальшого використання; якщо
особа досягла 25- чи 45-річного віку та не
звернулася в установленому законодавством
порядку не пізніше як через місяць після
досягнення відповідного віку для вклеювання
до паспорта громадянина України зразка 1994
року нових фотокарток; у разі обміну паспорта
громадянина України зразка 1994 року на
паспорт громадянина України  з безконтактним
електронним носієм (за бажанням)

-//-



15 00285 02-06 Оформлення і видача паспорта громадянина
України  з безконтактним електронним носієм у
разі обміну паспорта громадянина України (у
формі картки) у зв’язку: зі зміною інформації,
внесеної до паспорта  (крім додаткової змінної
інформації); отримання реєстраційного номера
облікової картки платника податків з
державного реєстру фізичних осіб — платників
податків (РНОКПП) або повідомлення про
відмову від прийняття зазначеного номера (за
бажанням); виявлення помилки в інформації,
внесеній до паспорта; закінчення строку дії
паспорта; непридатності паспорта для
подальшого використання

-//-

16 00027 02-07 Оформлення і видача паспорта громадянина
України для виїзду за кордон з безконтактним
електронним носієм

Закон України «Про
громадянство  України»
Закон України  «Про
єдиний державний
демографічний реєстр
та документи, що
підтверджують
громадянство України,
посвідчують особу чи її
спеціальний статус»

17 00274 02-08 Оформлення і видача паспорта громадянина
України  для виїзду за кордон з безконтактним
електронним носієм у зв’язку з обміном у разі:
зміни інформації, внесеної до паспорта для
виїзду за кордон; виявлення помилки в
інформації, внесеній до паспорта для виїзду за
кордон; закінчення строку дії паспорта для
виїзду за кордон; непридатності паспорта для
виїзду за кордон для подальшого використання

-//-

03. Реєстрація нерухомості

18 0041 03-01 Державна реєстрація права власності на
нерухоме майно

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

19 00042 03-02 Державна реєстрація іншого (відмінного від
права власності) речового права на нерухоме

-//-



майно

20 00043 03-03 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)

-//-

21 00048 03-04 Державна реєстрація обтяжень речових прав на
нерухоме майно

-//-

22 00049 03-05 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна -//-

23 00047 03-06 Надання інформації з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно

-//-

24 00046 03-07 Внесення змін до записів Державного реєстру
прав речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень

-//-

25 01174 03-08 Заборона вчинення  реєстраційних дій -//-

04. Реєстрація бізнесу

26 00050 04-01 Державна реєстрація створення юридичної
особи (крім громадського формування)

ЗУ «Про державну
реєстрацію юридичних
осіб, фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань»

27 00054 04-02 Державна реєстрація змін до відомостей про
юридичну особу, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань, у
тому числі змін до установчих документів
юридичної особи (крім громадського
формування)

-//-

28 00057 04-03 Державна реєстрація переходу юридичної особи
на діяльність на підставі модельного статуту
(крім громадського формування)

-//-

29 00056 04-04 Державна реєстрація переходу юридичної особи
з модельного статуту на діяльність на підставі
установчого документа (крім громадського
формування)

-//-

30 00052 04-05 Державна реєстрація включення відомостей про -//-



юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004
р., відомості про яку не містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та громадських формувань
(крім громадського формування)

31 00058 04-06 Державна реєстрація рішення про виділ
юридичної особи (крім громадського
формування)

-//-

32 00073 04-07 Державна реєстрація рішення про припинення
юридичної особи (крім громадського
формування)

-//-

33 00083 04-08 Державна реєстрація рішення про відміну
рішення про припинення юридичної особи (крім
громадського формування

-//-

34 00094 04-09 Державна реєстрація зміни складу комісії з
припинення (комісії з реорганізації,
ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім
громадського формування)

-//-

35 00097 04-10 Державна реєстрація припинення юридичної
особи в результаті її ліквідації (крім
громадського формування)

ЗУ «Про державну
реєстрацію юридичних

осіб, фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань»

36 00100 04-11 Державна реєстрація припинення юридичної
особи в результаті її реорганізації (крім
громадського формування)

-//-

37 00087 04-12 Державна реєстрація створення відокремленого
підрозділу юридичної особи (крім громадського
формування)

-//-

38 00090 04-13 Державна реєстрація змін до відомостей про
відокремлений підрозділ юридичної особи (крім
громадського формування)

-//-

39 00092 04-14 Державна реєстрація припинення
відокремленого підрозділу юридичної особи
(крім громадського формування)

-//-

40 00106 04-15 Державна реєстрація фізичної особи –
підприємця

-//-



41 00109 04-16 Державна реєстрація включення відомостей про
фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1
липня 2004 р., відомості про яку не містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань

-//-

42 00108 04-17 Державна реєстрація змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань

-//-

43 00107 04-18 Державна реєстрація припинення
підприємницької діяльності фізичної особи –
підприємця за її рішенням

-//-

44 00234 04-19 Видача витягу з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань

-//-

45 01179 04-20 Виправлення помилок, допущених у відомостях
Єдиного державного реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань

-//-

46* 00683 04-21 Підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної особи

-//-

47* 00051 04-22 Державна реєстрація  створення громадського
об’єднання

Закон України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань»
Закон України «Про
громадські об’єднання»

48* 00053 04-23 Державна реєстрація включення відомостей про
громадське об'єднання, зареєстроване до 01
липня 2004 року, відомості про яке не містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань

-//-

49* 00055 04-24 Державна реєстрація змін до відомостей про
громадське об'єднання, що містяться в Єдиному

-//-



державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань, у
тому числі змін до установчих документів

50* 00076 04-25 Державна реєстрація припинення громадського
об'єднання, що не має статусу юридичної особи

-//-

51* 00077 04-26 Державна реєстрація рішення про припинення
громадського об'єднання

-//-

52* 00084 04-27 Державна реєстрація рішення про відміну
рішення про припинення громадського
об'єднання

-//-

53* 00086 04-28 Державна реєстрація рішення про виділ
громадського об'єднання

-//-

54* 00089 04-29 Державна реєстрація створення відокремленого
підрозділу громадського об'єднання

-//-

55* 00091 04-30 Державна реєстрація внесення змін до
відомостей про відокремлений підрозділ
громадського об'єднання

-//-

56* 00093 04-31 Державна реєстрація припинення
відокремленого підрозділу громадського
об'єднання

-//-

57* 00095 04-32 Державна реєстрація зміни складу комісії з
припинення (комісії з реорганізації,
ліквідаційної комісії) громадського об’єднання

-//-

58* 00098 04-33 Державна реєстрація припинення громадського
об'єднання в результаті його ліквідації

-//-

59* 00102 04-34 Державна реєстрація припинення  громадського
об'єднання в результаті його реорганізації

Закон України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань», Закон
України «Про
громадські об’єднання»

60* 00110 04-35 Державна реєстрація громадського об’єднання,
що не має статусу юридичної особи

-//-



61* 00111 04-36 Державна реєстрація змін до відомостей про
громадське об’єднання, що не має статусу
юридичної особи, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб – підприємців та громадських формувань

-//-

62* 00235 04-37 Видача виписки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань у паперовій формі для
проставлення апостилю

-//-

63* 01042 04-38 Видача документів, що містяться в
реєстраційній справі відповідної юридичної
особи, громадського формування, що не має
статусу юридичної особи

-//-

64* 00657 04-39 Державна реєстрація створення організації
роботодавців, об’єднання організацій
роботодавців

Закон України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань»
Закон України «Про
організацію
роботодавців, їх
об’єднання, права,
гарантії їх діяльності»

65* 00645 04-40 Державна реєстрація включення відомостей про
організацію роботодавців, об’єднання
організацій роботодавців, зареєстровані до 01
липня 2004 року, відомості про які не містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань

-//-

66* 00608 04-41 Державна реєстрація змін до відомостей про
організацію роботодавців, об’єднання
організацій роботодавців, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань, у тому числі змін до установчих
документів

-//-

67* 00658 04-42 Державна реєстрація рішення про припинення
організації роботодавців, об’єднання організацій
роботодавців

Закон України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань»
Закон України «Про



організацію
роботодавців, їх
об’єднання, права,
гарантії їх діяльності»

68* 00659 04-43 Державна реєстрація зміни складу комісії з
припинення (комісії з реорганізації,
ліквідаційної комісії) організації роботодавців,
об’єднання організацій роботодавців

-//-

69* 00607 04-44 Державна реєстрація рішення про відміну
рішення про припинення організації
роботодавців, об’єднання організацій
роботодавців

-//-

70* 00660 04-45 Державна реєстрація припинення організації
роботодавців, об’єднання організацій
роботодавців в результаті реорганізації

-//-

71* 00660 04-46 Державна реєстрація припинення організації
роботодавців, об’єднання організацій
роботодавців в результаті ліквідації

-//-

72* 00325 04-47 Державна реєстрація включення відомостей про
політичну партію, яка зареєстрована до 01
липня 2004 року, відомості про яку не містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань

Закон України «Про
політичні партії в
Україні»,
 Закон України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань»

73* 00667 04-48 Державна реєстрація створення структурного
утворення політичної партії

-//-

74* 00565 04-49 Державна реєстрація структурного утворення
політичної партії, що не має статусу юридичної
особи

-//-

75* 00669 04-50 Державна реєстрація включення відомостей про
структурне утворення політичної партії,
зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості
про яке не містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань

-//-

76* 00672 04-51 Державна реєстрація змін до відомостей про
структурне утворення політичної партії, що
містяться в Єдиному державному реєстрі

Закон України «Про
політичні партії в
Україні»,



юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань

 Закон України «Про
державну реєстрацію
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань»

77* 00580 04-52 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

-//-

78* 00675 04-53 Державна реєстрація рішення про припинення
структурного утворення політичної партії

-//-

79* 00671 04-54 Державна реєстрація рішення про відміну
рішення про припинення структурного
утворення політичної партії

-//-

80* 00358 04-55 Державна реєстрація зміни складу комісії з
припинення (комісії з реорганізації,
ліквідаційної комісії) політичної партії

-//-

81* 00674 04-56 Державна реєстрація припинення структурного
утворення політичної партії в результаті його
ліквідації

-//-

82* 00670 04-57 Державна реєстрація припинення структурного
утворення політичної партії в результаті його
реорганізації

-//-

83* 00563 04-59 Державна реєстрація припинення структурного
утворення політичної партії, що не має статусу
юридичної особи

-//-

84* 00583 04-72 Державна реєстрація створення професійної
спілки, організації професійних спілок,
об’єднання професійних спілок

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



85* 00582 04-71 Державна реєстрація включення відомостей про
професійну спілку, об’єднання професійних
спілок, організацію професійних спілок,
зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості
про які не містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань

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

86* 00570 04-69 Державна реєстрація змін до відомостей про
професійну спілку, організацію професійних
спілок, об’єднання професійних спілок, що
містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, у тому числі змін до
установчих документів

-//-

87* 00586 04-70 Державна реєстрація рішення про припинення
професійної спілки, організації професійних
спілок, об’єднання професійних

-//-

88* 04-71 Державна реєстрація рішення про відміну
рішення про припинення професійної спілки,
організації професійних спілок, об’єднання
професійних

-//-

89* 00585 04-72 Державна реєстрація зміни складу комісії з
припинення (комісії з реорганізації,
ліквідаційної комісії) професійної спілки,
організації професійних спілок, об’єднання
професійних спілок

-//-

90* 00588 04-75 Державна реєстрація припинення професійної
спілки, організації професійних спілок,
об’єднання професійних спілок в результаті
ліквідації

-//-

91* 00643 04-76 Державна реєстрація припинення професійної
спілки, організації професійних спілок,
об’єднання професійних спілок в результаті
реорганізації

-//-

05. Земельні питання місцевого значення

92 05-01 Затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

Земельний кодекс
України, Закон України

«Про місцеве



та передачу громадянам України земельних
ділянок безоплатно у власність (приватизація
земельних ділянок, що знаходяться у
користуванні громадян)

самоврядування в
Україні», Закон
України «Про
землеустрій»,

Закон України «Про
оренду землі», Закон

України «Про
регулювання
містобудівної
діяльності»

93 05-02 Затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки та надання у
власність/постійне користування/в оренду
земельної ділянки, що перебуває в комунальній
власності

Земельний кодекс
України,

Закон України “Про
землеустрій”

Закон України «Про
місцеве

самоврядування в
Україні»

94 05-03 Затвердження технічної документації із
землеустрою щодо поділу (об’єднання)
земельних ділянок

Земельний кодекс
України,

Закон України “Про
землеустрій”

Закон України «Про
місцеве

самоврядування в
Україні»

95 05-04 Затвердження проекту землеустрою щодо зміни
цільового призначення земельної ділянки

Земельний кодекс
України, Закон України

«Про оренду землі»,
Закон України «Про

місцеве
самоврядування в

Україні»
96 05-05 Передача земельної ділянки в постійне

користування/в оренду (земельні ділянки, на які
зареєстровано права комунальної власності, але
не були передані в користування та в разі
закінчення строку договору оренди)

Земельний кодекс
України, Закон України

«Про місцеве
самоврядування в
Україні», Закон

України «Про оцінку
земель»

97 05-06 Продаж земельних ділянок
несільськогосподарського призначення
комунальної власності (на яких розміщено
об’єкти нерухомого майна, що є власністю
покупця цієї ділянки), межі якої визначені в
натурі, без зміни її цільового призначення

Земельний кодекс
України, Закон України

«Про оренду землі»,
Закон України «Про

місцеве
самоврядування в

Україні»
Закон України «Про

державний земельний
кадастр»

98 05-07 Поновлення договору оренди земельної ділянки Земельний кодекс



України, Закон України
«Про оренду землі»,
Закон України «Про

місцеве
самоврядування в

Україні»

99 05-08 Внесення змін до діючого договору оренди
земельної ділянки

Земельний кодекс
України, Закони

України «Про оренду
землі», Закон України

«Про місцеве
самоврядування в

Україні»
100 05-09 Припинення права користування земельною

ділянкою (вилучення земельної ділянки,
добровільної відмови, розірвання/припинення
договору оренди землі, припинення права
постійного користування)

Земельний кодекс
України, Закон України

«Про місцеве
самоврядування в

Україні»
101 05-10 Припинення права власності на земельну

ділянку в разі добровільної відмови власника
від права на земельну ділянку

Земельний кодекс
України, Закон України

«Про землеустрій»,
Закон України «Про

місцеве
самоврядування в
Україні»», Закон

України «Про
регулювання
містобудівної
діяльності»

102 00176 05-11 Надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення  земельних
ділянок у власність, постійне користування або
оренду

Земельний кодекс
України, Закон України

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

103 05-12 Надання дозволу на розроблення технічної
документації із  землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості)

-//-

104 05-13 Надання дозволу на розроблення технічної
документації із землеустрою щодо поділу
(об’єднання) земельних ділянок

-//-

105 05-14 Надання дозволу на розробку проекту Земельний кодекс
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землеустрою щодо зміни цільового призначення
земельної ділянки

України, Закон України
«Про місцеве

самоврядування в
Україні», Закон

України «Про оренду
землі»

106 05-15 Надання дозволу на передачу земельної ділянки
в суборенду

Земельний кодекс
України, Закон України

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

107 05-16 Надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність (шляхом викупу) на яких
розміщено об’єкти нерухомого майна, що є
власністю покупця цієї ділянки

Земельний кодекс
України, Закон України

«Про місцеве
самоврядування в
Україні», Закон

України «Про оцінку
земель»

108 05-17 Затвердження технічної документації з
нормативно грошової оцінки земельної ділянки

Земельний кодекс
України, Закон України

«Про оренду землі»,
Закон України «Про

місцеве
самоврядування в

Україні»
Закон України «Про

державний земельний
кадастр»

109 05-18 Внесення змін до Помічнянської міської ради,
пов’язаного із земельними правовідносинами

-//-

110 05-19 Видача довідки про членство в особистому
селянському господарстві (ОСГ)

Закон України «Про
особисте селянське

господарство», Закон
України «Про

зайнятість населення»

07. Послуги Держгеокадастру

111 06-01 Видача рішення про передачу у власність,
надання у постійне користування та надання в
оренду земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної
власності (для юридичних осіб та фізичних осіб
- підприємців)

Земельний кодекс
України,

Закону України «Про
державний контроль за

використанням та
охороною земель»

112 00088 06-02 Видача дозволу на зняття та перенесення
ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту)

Закон України «Про
державну експертизу
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земельної ділянки землевпорядної
документації»

113 00082 06-03 Проведення державної експертизи
землевпорядної документації (для юридичних
осіб та фізичних осіб - підприємців

Закон України « Про
оцінку земель»

114 00068 06-04 Видача витягу з технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України "Про
Державний земельний

кадастр" Постанова
Кабінету Міністрів
"Про затвердження
Порядку ведення

Державного земельного
кадастру"

115 00080 06-05 Виправлення технічної помилки у відомостях з
Державного земельного кадастру, допущеної
органом, що здійснення його ведення

Земельний кодекс
України, Постанова
КМУ «Про Порядок
ведення Державного
земельного кадастру»

116 00065 06-06 Видача довідки про наявність та розмір
земельної частки (паю), довідки про наявність у
Державному земельному кадастрі відомостей
про одержання у власність земельної ділянки  у
межах норм безоплатної приватизації за певним
видом її цільового призначення (використання)

Закону України “Про
Державний земельний
кадастр”,  Постанова
КМУ «Про Порядок
ведення Державного
земельного кадастру»

117 00060 06-07 Надання відомостей з Державного земельного
кадастру у формі витягу з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку

-//-

118 00035 06-08 Надання відомостей з Державного земельного
кадастру у формі витягу з Державного
земельного кадастру про землі в межах
території  адміністративно-територіальних
одиниць

-//-

119 00059 06-09 Надання відомостей з Державного земельного
кадастру у формі витягу з Державного
земельного кадастру про обмеження у
використанні земель

-//-

120 00061 06-10 Надання відомостей з Державного земельного
кадастру у формі довідки, що містить
узагальнену інформацію про землі (території)

-//-



121 00062 06-11 Надання відомостей з Державного земельного
кадастру  у формі викопіювання з
картографічної основи державного земельного
кадастру, кадастрової карти (плану)

-//-

122 00079 06-12 Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей про обмеження у використанні
земель, встановлені законом та прийнятими
відповідно до них нормативно - правовими
актами з видачею витягу

-//-

123 00070 06-13 Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей (змін до них) про земельну ділянку

-//-

124 00075 06-14 Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей (змін до них) про землі в межах
адміністративно - територіальних одиниць, з
видачею витягу

-//-

125 00069 06-15 Державна реєстрація земельної ділянки з
видачею витягу з державного земельного
кадастру

-//-

126 00078 06-16 Державна реєстрація обмежень у використанні
земель з видачею витягу

Закон України “Про
землеустрій”,

Постанова КМУ “Деякі
питання надання

Державною службою з
питань геодезії,

картографії та кадастру
та її територіальними

органами
адміністративних

послуг”

127 00063 06-17 Видача довідки з державної статистичної
звітності з кількісного обліку земель про
наявність земель та розподіл їх за власниками
земель, землекористувачами, угіддями

Закону України “Про
Державний земельний
кадастр”,  Постанова
КМУ «Про Порядок
ведення Державного
земельного кадастру»

128 00072 06-18 Внесення до Державного земельного кадастру
відомостей  про межі частини земельної
ділянки, на яку поширюється права суборенди,
сервітуту, з видачею витягу

Закон України “Про
землеустрій”,

Постанова КМУ “Деякі
питання надання

Державною службою з
питань геодезії,

картографії та кадастру
та її територіальними



органами
адміністративних

послуг”

129 00066 06-19 Видача відомостей з документації із
землеустрою, що включена до державного
фонду документації із землеустрою

Закон України «Про
землеустрій»

Постанова Кабінету
КМУ «Про

затвердження
Положення про

Державний фонд
документації із
землеустрою»

130 00174 06-20 Видача рішення про передачу у власність,
надання у постійне користування та надання в
оренду земельних ділянок
сільськогосподарського призначення державної
власності (для юридичних осіб та фізичних осіб
- підприємців)

Земельний кодекс
України,

Закону України «Про
державний контроль за

використанням та
охороною земель»

07. Місцеві послуги

131 00183 07-01 Видача (продовження терміну дії) дозволу на
розміщення зовнішньої реклами

ЗУ"Про дозвільну
систему у сфері
господарської

діяльності", ЗУ "Про
перелік документів

дозвільного характеру у
сфері господарської
діяльності"; ЗУ"Про
рекламу", ЗУ «Про

регулювання
містобудівної
діяльності»

132 00156 07-02 Видача будівельного паспорта забудови
земельної ділянки

ЗУ «Про місцеве
самоврядування в
Україні», ЗУ «Про

адміністративні
послуги», ЗУ  «Про

регулювання
містобудівної
діяльності»

133 01193 07-03  Внесення змін до будівельного паспорта -//-



забудови земельної ділянки

134 00158 07-04 Надання містобудівних умов та обмежень
забудови земельної ділянки

ЗУ «Про місцеве
самоврядування в
Україні», ЗУ «Про

адміністративні
послуги», ЗУ «Про

регулювання
містобудівної

діяльності»,  ЗУ «Про
благоустрій населених

пунктів»

135 01186 07-05 Внесення змін до містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки

-//-

136 00190 07-06 Оформлення паспорта прив’язки тимчасової
споруди для  провадження  підприємницької
діяльності

ЗУ «Про благоустрій
населених пунктів», ЗУ

«Про регулювання
містобудівної

діяльності», ЗУ "Про
дозвільну систему у
сфері господарської

діяльності"

137 00191 07-07 Внесення змін до паспоота прив’язки
тимчасової споруди для  провадження
 підприємницької діяльності

-//-

138 07-08 Надання дозволу на порушення об’єктів
благоустрою

ЗУ «Про місцеве
самоврядування в
Україні», ЗУ «Про

адміністративні
послуги», ЗУ «Про

регулювання
містобудівної

діяльності»,  ЗУ «Про
благоустрій населених

пунктів», ЗУ «Про
звернення громадян»

139 07-09 Видача довідки про склад сім'ї ЗУ  «Про місцеве
самоврядування в
Україні», ЗУ «Про

звернення громадян»,
ЗУ «Про державну



соціальну допомогу
малозабезпеченим

сім'ям»

140 07-10 Видача довідки про наявність пічного опалення ЗУ «Про звернення
громадян»

141 07-11 Видача довідки про наявність господарства
(пасіки)

-//-

142 07-12 Видача довідки, що особа не працює ЗУ «Про звернення
громадян»,

ЗУ «Про державну
соціальну допомогу
малозабезпеченим

сім’ям»
143 07-13 Видача довідки матері, яка народила та

виховала до 6-ти річного віку дитину-інваліда
ЗУ «Про звернення

громадян»,
ЗУ «Про державну

соціальну допомогу
малозабезпеченим

сім’ям»
144 07-14 Видача довідки матері, яка народила та

виховала до 6-ти річного віку 5 та більше дітей
ЗУ «Про звернення
громадян», ЗУ «Про
загально-обов’язкове
державне соціальне

страхування»
145 07-15 Видача довідки про здійснення особою

постійного догляду за інвалідом/особою
похилого віку

-//-

146 07-16 Видача довідки про те, що дитина (діти)
проживає (ють) та/аба знаходиться (� ть ся) на
повному утриманні одного з батьків (обох
батьків)

Житловий кодекс,
Сімейний кодекс,

Закон України «Про
звернення громадян»

147 07-17 Видача довідки про зареєстрованих у
житловому приміщенні/будинку осіб

-//-

148 07-18 Видача довідки про попереднє місце реєстрації
для взяття на квартирний облік

Житловий кодекс,
Сімейний кодекс,

Закон України «Про
звернення громадян»

149 07-19 Видача довідки про спільне проживання та
ведення спільного господарства до дня смерті
пенсіонера (для виплати недоотриманої пенсії
померлого)

ЗУ «Про звернення
громадян», ЗУ«Про

загально-обов’язкове
державне соціальне

страхування», ЗУ «Про
пенсійне забезпечення»,

ЗУ «Про свободу
пересування та вільний
вибір місця проживання



в Україні»
150 07-20 Видача довідки про фактичне проживання

внутрішньо переміщеної особи
ЗУ «Про свободу

пересування та вільний
вибір місця проживання

в Україні»

151 07-21 Видача довідки про фактичне місце проживання ЗУ «Про свободу
пересування та вільний
вибір місця проживання

в Україні»

152 07-22 Видача довідки про реєстрацію місця
проживання матері та дитини

ЗУ «Про звернення
громадян»,

ЗУ «Про державну
соціальну допомогу
малозабезпеченим

сім’ям»

153 07-23 Видача довідки про членство в особистому
селянському господарстві

ЗУ «Про особисте
селянське

господарство», ЗУ
«Про зайнятість

населення»
154 07-24 Видачі довідки - характеристики ЗУ «Про місцеве

самоврядування в
Україні», ЗУ «Про

звернення громадян»
155* 01246 07-25 Видача довідки про перебування на

квартирному обліку при виконавчому комітеті
Помічнянської міської ради

Житловий кодекс
Української РСР, ЗУ

«Про звернення
громадян»

156* 00036 07-26 Взяття громадян на квартирний облік при
виконавчому комітеті Помічнянської міської
ради

-//-

157* 00233 07-27 Перереєстрація/внесення змін в облікову справу
громадян, які перебувають на квартирному
обліку при виконавчому комітеті Помічнянської
міської ради

-//-

158 07-28 Видача акта обстеження матеріально -
побутових умов проживання сім’ї для
оформлення державної соціальної допомоги

ЗУ  «Про місцеве
самоврядування в
Україні», ЗУ «Про

звернення громадян»
159* 01843 07-29 Надання рішення та висновку про

доцільність/недоцільність позбавлення
батьківських прав або відібрання дітей у батьків
без позбавлення їх батьківських прав

ЗУ ʺПро охорону
дитинстваʺ, ЗУ ʺПро

органи і служби у
справах дітей та



спеціальні установи для
дітейʺ, Сімейний кодекс

України
160* 07-30 Надання висновку про доцільність повернення

дитини батькам,опікуну, піклувальнику з
державного закладу

-//-

161* 01225 07-31 Надання рішення про встановлення опіки
(піклування) над малолітньою
(неповнолітньою) дитиною

-//-

162* 07-32 Надання рішення про встановлення опіки над
житлом, майном дитини-сироти, дитини,
позбавленої батьківського піклування

-//-

163* 01224 07-33 Надання рішення та висновку щодо визначення
місця проживання малолітньої дитини

-//-

164* 01236 07-34 Надання рішення та висновку щодо участі у
вихованні дитини того з батьків,  хто проживає
окремо від неї

-//-

165* 01837 07-35 Прийняття рішення про утворення прийомної
сім'ї та дитячого будинку сімейного типу

ЗУ ʺПро охорону
дитинстваʺ, ЗУ ʺПро
органи і служби у
справах дітей та
спеціальні установи для
дітейʺ, Сімейний кодекс
України

166* 01838 07-36 Надання висновку на поновлення батьківських
прав (щодо можливості передачі дитини матері
чи батькові, які повернулися з місць
позбавлення волі)

-//-

167* 01683 07-37 Надання дозволу на вчинення правочинів щодо
нерухомого майна, право власності на яке або
право користування яким має дитина

-//-

168* 01238 07-38 Розв’язання спору між батьками щодо
визначення або зміни прізвища та імені дитини

-//-

169* 07-39 Надання дозволу на отримання грошових
вкладів або грошової компенсації від імені
дитини

-//-

170* 07-40 Надання дозволу на укладання договору про
припинення права на аліменти на дитину у
зв’язку з набуттям права власності на нерухоме
майно дитиною

-//-

171* 07-41 Надання дозволу на зняття з реєстрації місця
проживання та переєстрацію дитини-сироти або
дитини, позбавленої батьківського піклування

ЗУ ʺПро охорону
дитинстваʺ, ЗУ ʺПро
органи і служби у
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справах дітей та
спеціальні установи для
дітейʺ, Сімейний кодекс
України

172* 07-42 Надання дозволу про зарахування дітей на
цілодобове перебування до закладів
інституційного догляду та виховання дітей

-//-

173* 00153 07-43 Присвоєння або зміна адреси об’єктам
будівництва, об’єктам нерухомого майна,
комплексу будівель

ЗУ "Про місцеве
самоврядування в
Україні", ЗУ "Про
звернення громадян"

08. Державна реєстрація актів цивільного стану

174 00030 08-01  Державна реєстрація народження Закон України « Про
державну реєстрацію
актів цивільного стану»

175 00033 08-02 Державна реєстрація смерті -//-

176 00031 08-03 Державна реєстрація шлюбу -//-

177 01369 08-04 Надання комплексної послуги «Малятко»
1) державна реєстрація народження та
визначення походження дитини
2) реєстрація місця проживання
3) призначення допомоги при народженні
дитини
4) призначення допомоги на дітей, які
виховуються у багатодітних сім’ях
5) внесення відомостей про дитину до Реєстру
пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних
електронної системи охорони здоров’я
6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків
7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї
та дитини з багатодітної сім’ї
8) визначення належності новонародженої
дитини до громадянства України
9) внесення інформації про новонароджену
дитину до Єдиного державного демографічного
реєстру з присвоєнням унікального номера
запису в ньому

-//-

09. Послуги соціального характеру



178 00155 09-01 Призначення субсидій для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива;

Постанова КМУ №848
від 21.10.1995 “Про

порядок призначення та
надання населенню

субсидій для
відшкодування витрат
на оплату житлово –
комунальних послуг,

придбання скрапленого
газу, твердого та
рідкого пічного

побутового палива»

179 00157 09-02 Призначення пільг на придбання твердого
палива і скрапленого газу

Постанова КМУ від 31
січня 2007 р. № 77

«Порядок надання пільг
на придбання твердого
палива і скрапленого

газу за рахунок
субвенцій з державного

бюджету
місцевим бюджетам”

ЗУ: «Про статус
ветеранів війни,

гарантії їх соціального
захисту»,  «Про статус і

соціальний захист
громадян, які

постраждали внаслідок
Чорнобильської

катастрофи», “Про
статус ветеранів

військової служби,
ветеранів органів
внутрішніх справ,

ветеранів Національної
поліції і деяких інших
осіб та їх соціальний

захист”,  «Про охорону
дитинства»

ЗУ «Про основи
соціальної захищеності

інвалідів в Україні»

180 01974 09-03 Призначення пільги на оплату житла,
комунальних послуг

ЗУ «Про основи
соціальної захищеності

інвалідів в Україні»



181 00154 09-04 Призначення  тимчасової державної допомоги
дітям, батьки яких ухиляються від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати
дитину або місце проживання їх невідоме

Постанова КМУ №189
від 22.02.2006 ”Про

призначення
тимчасової державної

допомоги дітям, батьки
яких ухиляються від
сплати аліментів, не
мають можливості

утримувати дитину або
місце проживання їх

невідоме ”
182 00135 09-05 Призначення одноразової винагороди жінкам,

яким присвоєно почесне звання «Мати -
героїня»

Постанова КМУ від
28.02.2011 № 268 „Про

виплату одноразової
винагороди жінкам,

яким присвоєно
почесне звання України

„Мати - героїня ”, та
одноразової

матеріальної допомоги
особам, які

постраждали від
торгівлі людьми

183 00139 09-06 Прийняття рішення щодо надання соціальних
послуг

Постанова КМУ від
01.06.2020 № 587 «Про

організацію надання
соціальних послуг»,
постанова КМУ від

01.06.2020 №585 «Про
забезпечення

соціального захисту
дітей, які перебувають
у складних життєвих

обставинах»
184 00141 09-07 Видача довідки для отримання пільг особам з

інвалідністю,  які не мають права на пенсію чи
соціальну допомогу

ЗУ «Про основи
соціальної захищеності

осіб з інвалідністю в
Україні» від 21.03.1991

№ 875-ХІІ
185 00122 09-08 Видача особі поданні про можливість

призначення її опікуном або піклувальником
повнолітньої недієздатної особи або особи,
цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільний кодекс
України, Цивільний

процесуальний кодекс
Наказ МОУ, МОЗ та

МПтСП від 26.05.1999
№34/166/131/88 «Про



затвердження правил
опіки та піклування»

186 00123 09-09 Видача дозволу опікуну на вчинення
правочинів щодо: відмови від майнових прав
підопічного

Цивільний кодекс
України, Наказ МОУ,
МОЗ та МПтСП від

26.05.1999
№34/166/131/88 «Про
затвердження правил
опіки та піклування»

187 00124 09-10 Видача дозволу опікуну на вчинення
правочинів щодо: видання письмових
зобов’язань від імені підопічного

Цивільний кодекс
України, Наказ МОУ,
МОЗ та МПтСП від

26.05.1999
№34/166/131/88 «Про
затвердження правил
опіки та піклування»

188 00125 09-11 Видача дозволу опікуну на вчинення
правочинів щодо: укладення договорів, які
підлягають нотаріальному посвідченню та (або)
державній реєстрації, в тому числі договорів
щодо поділу або обміну житлового будинку,
квартири;

Цивільний кодекс
України, Наказ МОУ,
МОЗ та МПтСП від

26.05.1999
№34/166/131/88 «Про
затвердження правил
опіки та піклування»

189 00126 09-12 Видача дозволу опікуну на вчинення
правочинів щодо: укладення договорів щодо
іншого цінного майна

Цивільний кодекс
України, Наказ МОУ,
МОЗ та МПтСП від

26.05.1999
№34/166/131/88 «Про
затвердження правил
опіки та піклування»

190 00127 09-13 Видача дозволу опікуну на вчинення
правочинів щодо: управління нерухомим
майном або майном¸ яке потребує постійного
управління, власником якого є підопічна
недієздатна особа

Цивільний кодекс
України, Наказ МОУ,
МОЗ та МПтСП від

26.05.1999
№34/166/131/88 «Про
затвердження правил
опіки та піклування»

191 01981 09-14 Видача дозволу опікуну на вчинення
правочинів щодо: передання нерухомого майна
або майна, яке потребує постійного управління,
власником якого є підопічна недієздатна особа,
в управління іншій особі за договором

Цивільний кодекс
України, Наказ МОУ,
МОЗ та МПтСП від

26.05.1999
№34/166/131/88 «Про
затвердження правил
опіки та піклування»

192 00129 09-15 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди
особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення

Цивільний кодекс
України, Наказ МОУ,



правочину щодо:відмови від майнових прав
підопічного

МОЗ та МПтСП від
26.05.1999

№34/166/131/88 «Про
затвердження правил
опіки та піклування»

193 00130 09-16 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди
особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення
правочину щодо:видання письмових
зобов’язань  підопічного

Цивільний кодекс
України, Наказ МОУ,
МОЗ та МПтСП від

26.05.1999
№34/166/131/88 «Про
затвердження правил
опіки та піклування»

194 00131 09-17 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди
особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення
правочину щодо: укладення договорів, які
підлягають нотаріальному посвідченню та (або)
державній реєстрації, в тому числі договорів
щодо поділу або обміну житлового будинку,
квартири;

Цивільний кодекс
України, Наказ МОУ,
МОЗ та МПтСП від

26.05.1999
№34/166/131/88 «Про
затвердження правил
опіки та піклування»

195 01980 09-18 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди
особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення
правочину щодо: укладення договорів щодо
іншого цінного майна

Цивільний кодекс
України, Наказ МОУ,
МОЗ та МПтСП від

26.05.1999
№34/166/131/88 «Про
затвердження правил
опіки та піклування»

196 00133 09-19 Призначення державної соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям

Постанова КМУ
«Порядок призначення і

виплати державної
соціальної допомоги
малозабезпеченим

сім’ям»

197 00143 09-20 Призначення державної допомоги у зв’язку з
вагітністю та пологами жінкам, які не
застраховані в системі загальнообов’язкового
державного соціального страхування

Постанова КМУ «Про
затвердження порядку
призначення і виплати
державної допомоги

сім’ям з дітьми» №1751
від 27.12.2001

198 00144 09-21 Призначення держаної допомоги при
народженні дитини

Постанова КМУ «Про
затвердження порядку
призначення і виплати
державної допомоги

сім’ям з дітьми» №1751
від 27.12.2001



199 01775 09-22 Призначення одноразової натуральної допомоги
«Пакунок малюка»

Постанова КМУ «Деякі
питання надання при
народженні дитини

одноразової
натуральної допомоги

«пакунок малюка»»
№ 1180 від 25.11.2020

200 00147 09-23 Призначення держаної допомоги при
усиновлені дитині

ЗУ «Про державну
допомогу сім’ям з

дітьми»

201 00149 09-24 Призначення державної допомоги на дітей, над
якими встановлено опіку чи піклування

Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
призначення і виплати
державної допомоги

сім’ям з дітьми» №1751
від 27.12.2001

202 00150 09-25 Призначення державної допомоги на дітей
одиноким матерям

Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
призначення і виплати
державної допомоги

сім’ям з дітьми» №1751
від 27.12.2001

203 00959 09-26 Призначення державної допомоги одному з
батьків, усиновлювачам, опікунам,
піклувальникам, одному з прийомних батьків,
батькам-вихователям, які доглядають за хворою
дитиною, якій не встановлено інвалідність

Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
призначення і виплати
державної допомоги

сім’ям з дітьми» №1751
від 27.12.2001

204 00960 09-27 Призначення державної допомоги на дітей, які
виховуються у багатодітних сім’ях

Постанова КМУ «Деякі
питання надання

соціальної підтримки
багатодітним сім’ям»
№250 від 13.03.2019

205 00151 09-28 Призначення державної соціальної допомоги
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю

ЗУ «Про державну
соціальну допомогу

особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з

інвалідністю» № 2109-
ІІІ від 16.11.2000

206 00152 09-29 Призначення надбавки на догляд за особами з
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

ЗУ «Про державну
соціальну допомогу

особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з

інвалідністю»



№ 2109-ІІІ
від 16.11.2000

207 00096 09-30 Призначення державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та особам
з інвалідністю

Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
призначення і виплати
державної соціальної

допомоги особам, які не
мають права на пенсію,

та особам з
інвалідністю і

державної соціальної
допомоги на догляд»
№ 261 від 02.04.2005

208 00099 09-31 Призначення держаної соціальної допомоги на
догляд

Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку
призначення і виплати
державної соціальної

допомоги особам, які не
мають права на пенсію,

та особам з
інвалідністю і

державної соціальної
допомоги на догляд»
№ 261 від 02.04.2005

209 00101 09-32 Призначення компенсації за догляд фізичній
особі, яка надає соціальні послуги з догляду без
здійснення підприємницької діяльності на
непрофесійні основі

Постанова КМУ «Деякі
питання призначення і
виплати компенсації
фізичним особам, які

надають соціальні
послуги з догляду на

непрофесійній основі»
№ 859 від 23.09.2020

210 01007 09-33 Призначення тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права
на пенсійну виплату

Постанова КМУ «Про
затвердження Порядку

призначення
тимчасової державної
соціальної допомоги

непрацюючій особі, яка
досягла загального

пенсійного віку, але не
набула права на

пенсійну виплату»
№ 1098 від 27.12.2017

211 00103 09-34 Призначення грошової допомоги особі, яка
проживає разом з особою з інвалідністю І або ІІ
групи внаслідок психічного розладу, яка за
висновком лікарсько-консультативної комісії
закладу охорони здоров’я потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за нею;

Постанова КМУ „Про
надання щомісячної
грошової допомоги
особі, яка проживає

разом з особою з
інвалідністю



I чи II групи внаслідок
психічного розладу, яка
за висновком лікарської

комісії медичного
закладу №1192 від

02.08.2000

212 00112 09-35 Призначення одноразової
грошової/матеріальної допомоги особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю”

Постанова КМУ „Деякі
питання використання

коштів державного
бюджету для виконання
заходів із соціального
захисту дітей, сімей,

жінок та інших
найбільш вразливих
категорій населення”
№256 від 12.04.2017

213 00172 09-36 Призначення одноразової компенсації сім’ям,
які втратили годувальника із числа учасників
ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською
катастрофою

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку
використання коштів
державного бюджету

для виконання програм,
пов’язаних із

соціальним захистом
громадян, які

постраждали внаслідок
Чорнобильської

катастрофи”;  № 936 від
20.09.2005

214 01191 09-37 Призначення одноразової компенсації
дружинам (чоловікам), якщо та (той) не
удружилися вдруге, померлих громадян, смерть
яких пов’язаних з Чорнобильською
катастрофою, участю у ліквідації наслідків
інших ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях, військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних
зарядів та здійснені на них регламентних робіт;

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку
використання коштів
державного бюджету

для виконання програм,
пов’язаних із

соціальним захистом
громадян, які

постраждали внаслідок
Чорнобильської

катастрофи”;№ 936  від
20.09.2005

215 00171 09-38 Призначення одноразової компенсації батькам
померлого учасника ліквідації наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана
з Чорнобильською катастрофою”;

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку
використання коштів
державного бюджету

для виконання програм,
пов’язаних із

соціальним захистом
громадян, які

постраждали внаслідок
Чорнобильської



катастрофи”;№ 936  від
20.09.2005

216 00232 09-39 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 здійснені на них
регламентних робіт, віднесених до категорій 1
або 2 або 3;потерпілим від Чорнобильської
катастрофи віднесених до категорій 1 або 2 або
3; потерпілим від радіаційного опромінення,
віднесених до категорій 1 або 2

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку
використання коштів
державного бюджету

для виконання програм,
пов’язаних із

соціальним захистом
громадян, які

постраждали внаслідок
Чорнобильської

катастрофи”; № 936  від
20.09.2005

217 00170 09-40 Призначення компенсації та допомоги дітям,
які потерпіли від Чорнобильської катастрофи,
дітям з інвалідністю, інвалідність яких
пов’язана  з Чорнобильською катастрофою та
їхнім батькам

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку
використання коштів
державного бюджету

для виконання програм,
пов’язаних із

соціальним захистом
громадян, які

постраждали внаслідок
Чорнобильської

катастрофи”; № 936  від
20.09.2005

218 00220 09-41 Призначення грошової компенсації, вартість
проїзду до санаторно-курортного закладу і
назад особам з інвалідністю внаслідок війни та
прирівняним до них особам

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку

забезпечення
санаторно-курортними

путівками деяких
категорій громадян

структурними
підрозділами з питань
соціального захисту
населення районних
міських, районних у

містах (у разі їх
утворення

(крім м. Києва) рад”
№187 від 22.02.2006

219 00221 09-42 Призначення грошової компенсації особам з
інвалідністю замість санаторно-курортної
путівки

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку

виплати деяким



категоріям осіб з
інвалідністю грошової

компенсації замість
санаторно-курортної
путівки та вартості

самостійного
санаторно-курортного
лікування”; №150 від

07.02.2007
220 00222 09-43 Призначення грошової компенсації  вартості

проїзду до санаторно-курортного закладу
(відділення спинального профілю) і назад
особам, які супроводжують осіб з інвалідністю І
та 2 групи з наслідками травм і захворюваннями
хребта та спинного мозку

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку

забезпечення
санаторно-

курортними путівками
деяких категорій

громадян
структурними

підрозділами з питань
соціального захисту
населення районних,
районних у м. Києві
держадміністрацій,

виконавчими органами
міських, районних у

містах (у разі їх
утворення

(крім м. Києва) рад”
№187 від 22.02.2006

221 00223 09-44 Призначення грошової компенсації  вартості
самостійного санаторно-курортного лікування
осіб з інвалідністю

-//-

222 00224 09-45 Призначення грошової компенсації замість
санаторно-курортної путівки громадянам які
постраждали в наслідок Чорнобильською
катастрофи

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку
використання коштів
державного бюджету

для виконання програм,
пов’язаних із

соціальним захистом
громадян, які

постраждали внаслідок
Чорнобильської

катастрофи №936 від
20.09.2005

223 00225 09-46 Призначення грошової компенсації особам з Постанова КМУ від



інвалідністю на бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та на транспортне
обслуговування

„Про порядок виплати
та розміри грошових

компенсацій на бензин,
ремонт і технічне
обслуговування

автомобілів та на
транспортне

обслуговування”
№ 228 від  14.02.2007

224 01255 09-47 Призначення грошової компенсації замість
санаторно-курортної путівки особам з
інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до
них особам

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку

виплати грошової
компенсації вартості

санаторно-курортного
лікування деяким

категоріям громадян”
№ 785 від 17.06.2007

225 00168 09-48 Видача направлення до реабілітаційних установ
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
дітям віком до 3 років, які належать до групи
ризику щодо отримання інвалідності

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку

надання окремим
категоріям осіб послуг

із комплексної
реабілітації (абілітації)”
№ 80 від 31 січня 2007

року

226 00117 09-49 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

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку

забезпечення осіб з
інвалідністю

автомобілями” (зі
змінами) № 999 від

19.07.2006

227 00119 09-50 Видача направлення на забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації
осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю”

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку

забезпечення
технічними та іншими
засобами реабілітації
осіб з інвалідністю,

дітейз інвалідністю та
інших окремих

категорій населення і



виплати грошової
компенсації вартості за

самостійно придбані
технічні та  інші засоби
реабілітації, переліків

таких засобів” №321 від
05.04.2012

228 00121 09-51 Установлення статусу та видання посвідчень
батькам багатодітної сім’ї  та дитині з
багатодітної сім’ї

Постанова КМУ „Деякі
питання виготовлення і

видачі посвідчень
батьків багатодітної

сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї”

№209 від 02.03.2010

229 00230 09-52 Установлення статусу, видача посвідчень
особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (відповідно до
визначених категорій)

Постанова КМУ „Деякі
питання видачі

посвідчень особам, які
постраждали внаслідок

Чорнобильської
катастрофи, та іншим
категоріям громадян”
(зі змінами); № 551 від

11.07.2018

230 00242 09-53 Видача посвідчень особам з інвалідністю та
особам з інвалідністю з дитинства

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку
призначення і виплати
державної соціальної

допомоги особам, які не
мають права на пенсію,

та особам з
інвалідністю і

державної соціальної
допомоги на догляд”
№261 від 02.04.2005

231 00751 09-54 Установлення статусу, видача посвідчень
ветеранам праці

Постанова КМУ „Про
порядок видачі
посвідчення і

нагрудного знака
„Ветеран праці” №521

від 29.07.1994

232 01197 09-55 Установлення статусу, видача посвідчень
жертвам нацистських переслідувань

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку
виготовлення та видачі

посвідчень, листів
талонів



на право одержання
пільгових проїзних

документів” (зі
змінами) №1467 від

27.09.2000

233 00226 09-56 Взяття на облік для забезпечення санаторно-
курортним лікуванням (путівками) осіб з
інвалідністю;

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку

забезпечення
санаторно-курортними

путівками деяких
категорій громадян

структурними
підрозділами з питань
соціального захисту
населення районних,
районних у м. Києві
держадміністрацій,

виконавчими органами
міських, районних у

містах (у разі їх
утворення  (крім м.

Києва) рад” №187 від
22.02.2006

234 00228 09-57 Взяття на облік для забезпечення санаторно-
курортним лікуванням (путівками) ветеранів
війни та осіб, на яких поширюється дія Законів
України «Про статус ветеранів війни, гарантій
їх соціального захисту» та «Про жертв
нацистських переслідувань»

Постанова КМУ „Про
затвердження Порядку
забезпечення санаторно
курортними путівками

деяких категорій
громадян

структурними
підрозділами з питань
соціального захисту
населення районних,
районних у м. Києві
держадміністрацій,

виконавчими органами
міськи х, районних у

містах (у разі їх
утворення

(крім м. Києва) рад”;
№187 від 22.02.2006

235 00229 09-58 Взяття на облік для забезпечення санаторно- Постанова КМУ „Про



курортним лікуванням (путівками) громадян,
які постраждали в наслідок Чорнобильської
катастрофи;

затвердження Порядку
використання коштів
державного бюджету

для виконання програм,
пов’язаних із

соціальним захистом
громадян, які

постраждали внаслідок
Чорнобильської

катастрофи” № 936 від
20.09.2005

236 00104 09-59 Призначення щомісячної адресної допомоги
внутрішньо переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, в тому числі на оплату
житлово-комунальних послуг

Постанова КМУ „Про
надання щомісячної
адресної допомоги

внутрішньо
переміщеним

особам для покриття
витрат на проживання,
в тому числі на оплату
житлово комунальних

послуг» №505 від
01.10.2014

10. Пенсійні адміністративні послуги**

237 00246 10-01 Призначення пенсій Закон України «Про
пенсійне забезпечення»,
Закон України «Про
загальнообов’язкове
державне пенсійне
страхування»

238 00247 10-02 Перерахунок пенсій -//-
239 00251 10-03 Надання допомоги на поховання -//-
240 00248 10-04 Видача пенсійного посвідчення -//-

241 00249 10-05 Видача довідок  про розмір пенсії -//-
242 00250 10-06 Видача довідок  про перебування на обліку -//-

243 00919
00920

10-07 Видача довідок про заробітну плату за формою
ОК-5 (ОК-2, ОК-7) -//-

244 00252 10-08 Переведення пенсії за новим місцем
проживання -//-

245 00253 10-09 Зміна способу виплати пенсії -//-

11.  Послуги дозвільного характеру

246* 01170 11-01 Видача дозволу на застосування праці іноземців
та осіб для громадянства

Закон України „Про
зайнятість населення“



247 01173 11-02 Продовження дії дозволу на застосування праці
іноземців та осіб для громадянства

-//-

248* 01172 11-03 Внесення змін до дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства

Закон України „Про
зайнятість населення“

249* 01171 11-04 Скасування дозволу на застосування праці
іноземців та осіб без громадянства

-//-

250* 11-05 Дозвіл на спеціальне використання природних
ресурсів у межах територій та об’єктів
природно-заповідного фонду
загальнодержавного значення

Закони України «Про
природно-заповідний
фонд України», «Про
перелік документів
дозвільного характеру у
сфері господарської
діяльності» «Про
дозвільну систему у
сфері господарської
діяльності»

251* 00258 11-06 Реєстрація декларація про відходи Закони України «Про
відходи», «Про
дозвільну систему у
сфері господарської
діяльності»

252* 01121 11-07 Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закони України «Про
охорону атмосферного
повітря», «Про охорону
навколишнього
природного
середовища» (стаття
20), «Про дозвільну
систему у сфері
господарської
діяльності»

253* 01123 11-08 Анулювання дозволу на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами

Закон України «Про
дозвільну систему у
сфері господарської
діяльності»

254* 00654 11-09 Видача експлуатаційного дозволу для
провадження діяльності: на потужностях
(об’єктах) з переробки неїстівних продуктів
тваринного походження; на потужностях
(об’єктах) з виробництва, змішування та
приготування кормових добавок, преміксів і
кормів

Закон України "Про
ветеринарну
медицину", ст. 50 – 53.
Закон України «Про
дозвільну систему у
сфері господарської
діяльності».
Закон України "Про
Перелік документів
дозвільного характеру у
сфері господарської
діяльності". Закон
України "Про
адміністративні



послуги"

255* 00163 11-10 Видача експлуатаційного дозволу оператором
ринку, що провадить діяльність, пов’язану з
виробництвом та/або зберіганням харчових
продуктів тваринного походження

Закон України "Про
основні принципи та
вимоги до безпечності
та якості харчових
продуктів", ст. 23, 24;
Закон України "Про
дозвільну систему у
сфері господарської
діяльності".
Закон України "Про
Перелік документів
дозвільного характеру у
сфері господарської
діяльності";
Закон України "Про
адміністративні
послуги"

256* 01066 11-11 Видача карантинного сертифіката партії
вантажу

Закон України «Про
карантин рослин»

257 01067 11-12 Видача фіто санітарного сертифіката на
реекспорт партії вантажу

-//-

258* 11-13 Видача фіто санітарного сертифіката партії
вантажу

-//-

259* 0255 11-14 Видача дозволу на спеціальне
водокористування

Водний кодекс України,
ЗУ  «Про дозвільну

систему у сфері
господарської
діяльності»,

"Про Перелік
документів дозвільного

характеру у сфері
господарської

діяльності"; "Про
адміністративні

послуги"
260* 00464 11-15 Анулювання дозволу на спеціальне

водокористування
Водний кодекс України,
Закони України  «Про
дозвільну систему у



сфері господарської
діяльності»,
"Про адміністративні
послуги"

* до пунктів: надання адміністративних послуг через ЦНАП відбуватиметься після
укомплектування штатної чисельності працівників
**до розділу: Послуги надаються спеціалістами Пенсійного фонду
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