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Про затвердження Переліку 
адміністративних послуг, 
які надаються через 
Центр надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету 
Степанківської сільської ради

З метою удосконалення системи надання адміністративних послуг, відповідно 
до статей 8 та 12 Закону України «Про адміністративні послуги», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 № 782 «Про внесення змін до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523 «Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 
надання адміністративних послуг», керуючись ст.ст. 25, 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Степанківська сільська рада

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр 
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Степанківської сільської 
ради (Додаток 1) та на віддалених робочих місцях (Додаток 2).

2. Делегувати виконавчому комітету Степанківської сільської ради 
повноваження щодо розробки й затвердження Степанківською сільською ради 
інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються 
Степанківською сільською радою, її виконавчим комітетом, іншими виконавчими 
органами та посадовими особами виконавчих органів, відповідно до затвердженого 
Переліку.

3. Загальному відділу виконавчого комітету Степанківської сільської ради з 
дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації не 
пізніше Ійфти робочих робочих днів з дня прийняття цього рішення оприлюднити

ВИРІШИЛА:

його на офіційному сайті Степанківської об’єднаної територіальної громади. 
4. ЇЦінє'рішення набирає чинності з 01.01.2020 року.
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5.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань прав людини, законності, запобігання корупції, 
депутатської діяльності, етики, регламенту та попередження конфлікту 
інтересів.

Сільський голова І.М. Че кал єн ко



Додаток 1 
до рішення
Степанківської сільської ради 
від 12.12.2019 року №41-5/УІІ

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Степанківської сільської ради

№
з/п

Код
послуги

01
01-01

01-02

Назва адміністративної послуги

Послуги соціальноггухарактеру *
Прийом документів для призначення субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива

Прийом документів для призначення одноразової 
допомоги жінкам, яким присвоєно почесне звання 
України «Мати -  героїня».______________________

Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено 
надання

адміністративної
послуги

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
№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»
Закон України «Про 
почесне звання 
України»__________

01-03 Прийом документів для призначення державної 
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами особам, 
які не застраховані в системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування______________

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

01-04 Прийом документів для призначення державної 
допомоги при народженні дитини_____________
Прийом документів для призначення державної 

іпомоги при усиновленні дитини_____________
юм документів для призначення державної 

допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
пік|іумюія



01-07 | Прийом документів для призначення державної 
допомоги на дітей одиноким матерям Закон України «Про 

держави} допомогу 
сім'ям з дітьми»

01-08 Прийом документів для призначення державної 
допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних 
сім’ях -

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Деякі питання 
надання соціальної 
підтримки 
багатодітним 
сім’ям»
від 13 ос резня 
р. № 250

1019

01-09 Прийом документів для призначення тимчасової 
державної допомоги дітям

10 01-10

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про затвердження 
Порядку 
призначення та 
виплати тимчасової 
державної допомоги 
дітям, батьки яких 
ухиляються від 
сплати аліментів, не 
мають можливості 
утримувати дитину 
або місце 
проживання їх 
невідоме» 
від 22 лютого 2006 
р. N189 '________

Прийом документів для призначення компенсації як 
фізичній особі, яка надає соціальні послуги

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Порядок 
призначення і 
виплати компенсації 
фізичним особам, які 
надають соціальні 
послуги»
від 29 квітня 2004 р. 
№558

Ч 01-1 1 Видача довідки про склад сім’ї для оформлення 
соціальної допомоги Ф-3

Закон України «Про 
державну соціальну 
допомогу 
малозабезпеченим 
сім'ям»,

02 Реєстрація місця проживання
і Реєстрація місця проживання особи Закон України «Про 

свободу 
пересування та 
вільний вибір місця

■' 13е' 1 02-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи
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02-03
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Видача довідки про реєстрацію місця проживання 
'\\особи
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15 02-04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця 
проживання особи

проживання в 
Україні»

16 02-05 : Реєстрація місця перебування особи

17 02-06 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 
ад м і н і страти в но-те рито р і ал ьно м у устрої

18 02-07 Видача довідки про склад сім'ї (про склад 
зареєстрованих у житловому приміщенні осіб)

Закон У країни «1 Іро 
державну соціальну 
допомогу 
малозабезпеченим 
сім'ям»

19 02-08 Видача довідки про склад сім’ї про фактичне місце 
пожинання особи

Закон України «Про 
державну соціальну 
допомогу 
малозабезпеченим 
сім'ям»

03 Паспортні послуги
20 03-01 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-Х11

04 Місцеві послуги

21 04-01 Видача рішення про передачу у власність, надання у 
постійне користування та оренду земельних ділянок, 
що перебувають у комунальній власності

Земельний кодекс 
України,
Закон України 
«Про державний 
земельний кадастр»,

22 04-02 Видача рішення про продаж земельних ділянок 
комунальної власності

Земельний кодекс 
У країни

23 04-03 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки

Земельний кодекс 
України

24

ї Ш
/  <ч ь

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше 
■©формованих земельних ділянок

Земельний кодекс 
України

25

Й

04-05

Ж

Надання згоди розпорядників земельних ділянок 
іфмунальної власності на поділ та об’єднання таких 
д 4янок

Закон України «Про 
землеустрій»

ІГ..І ч., ир V, ІПІ т ш ч и п у і  и іл о и о п и і Г.
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26 04-06

27 04-07

Затвердження технічної документації:

• з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки у межах населених пунктів і за межами 
населених пунктів;

• з бонітування грунтів;
• з економічної оцінки земель

Продаж земельної ділянки комунальної власності (за 
зверненням особи)

28 04-08 Надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину (громадянці), який зацікавлений в 
одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у 
межах норм безоплатної приватизації

29 04-09 Передача земельної ділянки у користування за 
проектом землеустрою щодо її відведення

зо 04-10 Поновлення (продовження) договору оренди землі 
(договору оренди земельної ділянки, договору на 
право тимчасового користування землею (в тому 
числі, на умовах оренди)

ЗІ 04-1 1
.

Припинення права оренди земельної ділянки або її 
частини у разі добровільної відмови орендаря

32 04-12 Надання згоди на передачу орендованої земельної
ділянки комунальної власності в суборенду

33 04-13 Надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
особі, яка зацікавлена в одержанні в користування 
земельної ділянки

34 04-14 Надання земельної ділянки у власність громадянину
(громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні 
безоплатно у власність земельної ділянки у межах 
норм безоплатної приватизації
їадання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

Закон України «Про 
оцінку земель»

Земельний кодекс 
України
Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в 
Україні»
Закон України «Про 
землеустрій»
Земельний кодекс 
України
Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в 
Україні»
Закон України «Про 
землеустрій»
Закон України «Про 
фермерське. 
господарство»

Земельний кодекс 
України
Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в 
Україні»
Закон України «Про 
оренду землі»

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

^  -і— * • .<?//- І
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36 04-16 Затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки та передача в оренду земельної ділянки

37 04-17 Внесення змін до договору оренди землі (договору 
оренди земельної ділянки, договору на право 
тимчасового користування землею (в тому числі, на 
умовах оренди)

Цивільний кодекс 
України
Закон України «Про 
оренду землі»
Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в 
У країн і»______

38 04-18 Припинення права власності на земельну ділянку або 
на її частину у разі добровільної відмови власника на 
користь територіальної громади

Земельний кодекс 
України

39 04-19 Припинення права постійного користування 
земельною ділянкою або її частиною у разі 
добровільної відмови землекористувача

40 04-20 Продаж не на конкурентних засадах земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення, на 
якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які 
перебувають у власності громадян та юридичних осіб

41 04-21 Зміна цільового призначення земельної ділянки, що 
перебуває у власності або користуванні

42 04-22 Надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою, що забезпечує еколого-економічне 
обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь

43 04-22 Видача дозволу на видалення зелених насаджень

44 04-24 Погодження проекту землеустрою, що забезпечує 
еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь

Закон України «Про 
благоустрій 
населених пунктів» 
Земельний кодекс 
України
Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в 
У країні»
Закон України «Про 
землеустрій»
Закон України «Про
державну
експертизу
землевпорядної
документації»

04-25 Встановлення обмеженого платного або безоплатного 
'Користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

04-26

,4

Падіння права користування чужою земельною 
Шляґщою для забудови (суперфіцію)

----М----------- !-------- —----- -------------
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Цивільний кодекс 
Земельний кодекс 
Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в 
Україні»__________



47 04-27 Затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право 
власності на земельну ділянку

Земельний кодекс 
України
Закон України «Про 
землеустрій- 
Закон України «Про 
Державний 
земельний кадастр»

48 04-28 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого 
майна

Закон України «Про 
регулювання 
містобудівної 
Діяльності»

49 04-29 Прийняття рішення про переведення у житловий 
будинок або житлового приміщення у нежитлові

Житловий кодекс 
Української РСР

50 04-30

51 04-:

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення 
реклами______________________
Встановлення (погодження) режиму роботи 
підприємств, установи та організацій сфери 
обслуговування

Закон України «Про 
рекламу» ;
Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в 
Україні»

5^ 04-32

53

Видача довідки про членство в особистому 
селянському господарстві (ОСГ)

04-33 Видача довідки про наявність у фізичної особи 
земельних ділянок

Закон України «Про 
особисте селянське 
господарство»,

Закон України «Про
зайнятість
населення»;

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про затвердження 
Порядку реєстрації, 
перереєстрації 
безробітних та 
ведення обліку осіб, 
які шукають 
роботу»
Наказ Міндоходів 
від 17.01.2014 № 32 
«Про затвердження 
Порядку видачі 
довідки про 
наявність у фізичіюї 
особи земельних 
ділянок та її форми»

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди 
для здійснення підприємницької діяльності.

Закон України «Про 
регулювання 
містобудівної 
діяльності» :

Надання одноразової матеріальної допомоги на 
лікування ___
Падання одноразової матеріальної допомоги 

Д|остраждалим від пожежі або стихійного лиха.

Закон України 
«Про місцеве: 
самоврядування, в 
Україні»,
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57 04-37 Надання одноразової матеріальної допомоги 
учасникам В В В , учасникам АТО

Бюджетний кодекс 
України,
Закон України 
«Про державну 
соціальну допомогу 
малозабезпеченим 
сім"ям»

58 04-38 Надання одноразової матеріальної допомоги 
соціально-незахиїденим верстам населення

59 04-39 Надання матеріальної допомоги на поховання деяких 
категорій громадян

05 Державна реєстрація речових прав на 
нерухоме майно

60 05-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме 
майно

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

61 05-02 Державна реєстрація іншого речового права на 
нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно, 
іпотеки

62 05-03 Скасування запису Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно

63 05-04 Внесення змін до записів Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень

64 05-05 Надання інформації з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно

65 05-06 Взятої на облік безхазяйного нерухомого майна

66 05-07 Державна реєстрація обтяження речового права на 
нерухоме майно

67 05-08 Скасування державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень

68 05-09 Скасування рішення державного реєстратора

69 05-10 Заборона вчинення реєстраційних дій

06 Державна реєстрація юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців * *

70 06-01 Державна реєстрація припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи -  підприємця у разі ї ї  
Смерті.

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

Закон України 
«Про державну 
реєстрацію

71 06-02 Державна реєстрація зміни складу комісії з 
припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 
комісії), голови комісії або ліквідатора (крім 
громадського формування).

. 72-
І І: -і1

- 06-03 Державна реєстрація рішення про відміну рішення 
про Припинення юридичної особи (крім громадського
формування)

73 06-04 Державна реєстрація рішення про припинення 
юридичної особи (крім громадського формування).

' 74 06-05

l é

уДерркавна реєстрація переходу юридичної особи на 
діяльність на підставі модельного статуту (крім 
громаДеяДюго формування).

75 І
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Держав ік а реєстрація переходу юридичної особи з 
. модельного статуту на діяльність на підставі власного 
уегаїювчого документа (крім громадського 
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76 06-07 Державка реєстрація включення відомостей про 
юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, 
відомості про яку не містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань (крім громадського 
формування).

юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 
громадських 
формувань»

■■І!:
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Закон України 
«Про державну 
реєстрацію 
юридичних осіб, 
фізичних осіб -

77 06-08 Державна реєстрація включення відомостей про 
фізичну особу- підприємця, зареєстровану до 1 липня 
2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань

78 

1 79

06-09 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (виписка з Єдиного 
державного реєстр} юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань у паперовій 
формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, копії 
документів, що містяться в реєстраційній справі 
відповідної юридичної особи, громадського 
формування, що не має статусу юридичної особи, 
фізичної особи - підприємця)

06-10 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 
громадського формування), що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань

80

Ґ ї г

06-1 1 Державна реєстрація створення юридичної особи 
(крім громадського формування)

06-12 Державна реєстрація припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи -  підприємця за її рішенням

82 06-13 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну 
особу -  підприємця, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань

83 
1 84

06-14 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця
06-15 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (крім громадського 
формування).

85 06-16 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 
результаті її реорганізації (крім громадського 
формування).

86 06-17 Державна реєстрація створення відокремленого 
підрозділу юридичної особи (крім громадського 
формування).

ОЯ ч* д /

06-18
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Державна реєстрація припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи (крім громадського 
формування).

88
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0,6-1Я Державна реєстрація змін до відомостей про 
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89 07-01

90 07-02

91 07-03

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань, у тому числі 
змін до установчих документів юридичної особи (крім 
громадських формувань).___________________________

Соціальний захист дітей
Надання дозволу на укладання договору продажу, 
купівлі, обміну, дарування житла, право власності 
(користування) яким має малолітня (неповнолітня) 
Дитина та прийняття в дар житла на ім’я малолітньої 
(неп о в н о л ітн ьої) д ити н и

Надання висновку служби у справах дітей про 
підтвердження місця проживання дитини, для її 
тимчасового виїзду за кордон

Надання рішення (висновку) щодо визначення одному 
із батьків, який проживає окремо від дитини, способів 
участі у її вихованні

Вирішення спору між батьками щодо визначення місця 
їірбЗшвання дитини
4 < «Л

підприємців та
громадських
формувань»

Цивільний кодекс 
України;
Сімейний кодекс 
України;
Закон України 
«Про охорону 
дитинства»;
Закон України 
«Про основи захисту 
бездомних осіб і 
безпритульних 
дітей»
Порядок 
провадження 
органами опіки та 
піклування 
діяльності 
пов'язаної із 
захистом прав 
дитини, 
затвердженою 
постановою 
Кабінету Міністрів 
України від
24.09.2008 р. №866 
Сімейний кодексу 
України,
Порядок 
провадження 
органами опіки та 
піклування 
діяльності, 
пов’язаної із 
захистом прав 
дитини, 
затверджений 
постановою 
Кабінету Міністрів 
України від
24.09.2008 №86 
Сімейний кодекс 
України;
Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 24.09.2008 року 
№ 866 «Питання
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г діяльності органів 
опіки та піклування, 
пов’язаної із 
захистом прав 
дитини»

0 7 -0 5 Надання рішення (висновку) щодо визначення одному Сімейний кодекс
ізіїатьків, який проживає окремо від дитини, способів України, .
участі у її вихованні «Порядок

провадження
органами опіки та 
піклування 
діяльності, 
пов’язаної із 
захистом прав 
дитини» 
затверджений 
постановою
Кабінету Міністрів 
України від
2 4 .0 9 .2 0 0 8  № 8 6 6

08 Військовий облік
08-01 Постановка та зняття з військового обліку Закон України «Про. 

військовий 
обов'язок і 
військову службу»

0 8 -0 2 Оформлення юнаків, які підлягають приписці до Закон України «Про
призовної дільниці. військовий 

обов’язок і 
військову службу»

* ГІ римі'тка:
* - послуги соціального характеру одночасно надаються через ЦІІА
Степанківської сільської ради та Управління праці та соціального захис 
населення Черкаської районної державної адміністрації.
** послуги будуть надаватись з моменту проходження навчання та здачі ієниг 
державним реєстратором.

Секретар еіл ь(чжої ради

Ї.П АНКіь

ВИКОНАВ1 ІЙКОНІТЇТ МЬСЬКШр,

^ськоїрвдЬТонкому / РІ Кр

І.М. Мейгод



Додаток 2 
до рішення
Степанківської сільської ради 
від 12.12.2019 року № 41 -5/V11

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця 

Центру надання адміністративних послуг 
виконавчого комітету Степанківської сільської ради

ш
. Л.

і__
___- 

•

Код
послуги

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти 
України, якими 

передбачено 
надання

адміністративної
послуги

01 Послуги соціального характеру *
1 01-01 Прийом документів для призначення субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
№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»

2 01-02 Прийом докумен тів для призначення одноразової 
допомоги жінкам, яким присвоєно почесне звання 
України «Мати -  героїня».

Закон України «Про 
почесне звання 
України»

ол 01 -03 Прийом документів для призначення державної 
допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами особам, 
які не застраховані в системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхування

Закон України «Про 
державну допомогу 
сім’ям 3 дітьми»

4 01-04 Прийом документів для призначення державної 
допомоги при народженні дитини

! Прийом документів для призначення державної 
Допомоги при усиновленні дитини

Ні
01-06

ІШ І... і

І'^ийом документів для призначення державної 
%(|ї|моги на дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

\й и5оНАВЧИЙ\о МіТЕТ СГЕГіАНКіаСЬКО'І СІЛЬСЬКО!
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01-07 Ірийом документів для призначення державної 
допомоги на дітей одиноким матерям Закон України «Про 

державну допомогу 
сім’ям з дітьми» :

01-08 | Прийом документів для призначення державної
допомоги на дітей, які виховуються в багатодітних 
сім’ях

01-09

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Деякі питання 
надання соціальної 
підтримки 
багатодітним 
сім.’ям»
від 13 березня 2019 
р. № 250

Прийом документів для призначення тимчасової 
державної допомоги дітям

01-10

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про затвердження 
Порядку 
призначення та 
виплати тимчасової 
державної допомоги 
дітям, батьки яких 
ухиляються від ' 
сплати аліментів, не 
мають можливості 
утримувати дитину 
або місце 
проживання їх 
невідоме» 
від 22 лютого 2006 
р. N 189

Прийом документів для призначення компенсації як 
фізичній особі, яка надає соціальні послуги

1 1 01-1 1

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Порядок 
призначення і 
виплати компенсації 
фізичним особам, які 
надають соціальні 
послуги»
від 29 квітня 2004 р. 
№558

Видача довідки про склад сім’ї для оформлення 
соціальної допомоги Ф-3

Закон України «Про 
державну соціальну 
допомогу 
малозабезпеченим: 
сім ям»

Реєстрація місця проживання
Реєстрація місця проживання особи
Зняття з реєстрації місця проживання особи
Видача довідки про реєстрацію місця проживання 
особи

Закон України «Про 
свободу 
пересування та 
вільний вибір місця



• и

15 02-04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця 
проживання особи

проживання в 
Україні»

16 02-05 Реєстрація місця перебування особи

17 02-06

1|- • 1} | 1

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 уся рої

18 02-07 Видача довідки про склад сім’ї (про склад 
зареєстрованих у житловому приміщенні осіб)

Закон України «Про 
державну соціальну 
допомогу 
малозабезпеченим 
сім'ям»

19 02-08 Видача довідки про склад сім’ї про фактичне місце 
поживання особи

Закон України «Про 
державну соціальну 
допомогу 
м ал озабез печ е н им 
сім'ям »

03 Паспортні послуги
20 03-01 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-Х II

04 Місцеві послуги

21 04-01 Видача рішення про передачу у власність, надання у 
постійне користування та оренду земельних ділянок, 
що перебувають у комунальній власності

і.

Земельний кодекс 
України,
Закон України 
«І Іро державний 
земельний кадастр»,

22 04-02 Видача рішення про продаж земельних ділянок 
комунальної власності

Земельний кодекс 
України

23 04-03 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки

Земельний кодекс 
України

24У  .С"

? / Г
Ьг ^  

%  Г

Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше 
сформованих земельних ділянок

\  1 '
Земельний кодекс 
України

25 У\

04-05 >
№  1 
4:-- / /

Н
к

аданпя згоди розпорядників земельних ділянок 
шунальної власності на поділ та об’єднання таких

Закон України «Про 
землеустрій»

Секрє > & Л Ь  СЫ <01'£
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26 04-06 Затвердження технічної документації:

• з нормативної грошової оцінки земельної 
ділянки у межах населених пунктів і за межами 
населених пунктів;

• з бонітування грунтів;
® ' з економічної оцінки земель

Закон України «Про 
оцінку земель»

27 04-07 Продаж земельної ділянки комунальної власності (за 
зверненням особи)

Земельний кодекс 
України
Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в 
Україні»
Закон України «Про 
землеустрій»______

28 ! 04-08

29 04-09

04-10

04-1 1

Надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
громадянину (громадянці), який зацікавлений в 
одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у 
межах норм безоплатної приватизації

Земельний кодекс 
України
Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в: 
Україні»
Закон України «Про 
землеустрій»
Закон України «Про
фермерське
господарство»

Передача земельної ділянки у користування за 
проектом землеустрою щодо її відведення

Поновлення (продовження) договору оренди землі 
(договору оренди земельної ділянки, договору на 
право тимчасового користування землею (в тому 
числі, на умовах оренди)__________ _____
Припинення права оренди земельної ділянки або її 
частій і и у разі добро вільної відмови оренда р я

Земельний кодекс 
України
Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в 
Україні»
Закон України «Про 
оренду землі»

Надання згоди на передачу орендованої земельної 
ділянки комунальної власності в суборенду______
Надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки 
особі, яка зацікавлена в одержанні в користування 
земельної ділянки

Надання земельної ділянки у власність громадянину 
(громадянці), який (яка) зацікавлена в одержанні 
безоплатно у власність земельної ділянки у межах 
норм безоплатної приватизації

Земельний кодекс 
України
Закон України «Про 
місцеве

У  ; її і. : іі.. ;
самоврядування в 
Україні»
Закон України «Про 
землеустрій»

Надання дозволу на розроблення 
ехнічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки

Н; .Л -.- ігс іс  £ЛаіІКІВ§ЬКсУ і;

д а о з о р ш і
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36 04-16 Затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки та передача в оренду земельної ділянки

ш <1 04-17 . Внесення змін до договору оренди землі (договору 
оренди земельної ділянки, договору на право 
тимчасового користування землею (в тому числі, на 
умовах оренди)

Цивільний кодекс 
України
Закон України «Про 
оренду землі»
Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в 
У країні»

38. 04-18 Припинення права власності на земельну ділянку або 
на її частину у разі добровільної відмови власника на 
користь територіальної громади

Земельний кодекс 
України

39- - 04-19 Припинення права постійного користування 
земельною ділянкою або її частиною у разі 
добровільної відмови землекористувача

40- 04-20
<14 "

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

41 04-21 Зміна цільового призначення земельної ділянки, що 
перебуває у власності або користуванні

42 04-22 Надання дозволу на розроблення проекту 
землеустрою, що забезпечує еколого-економічне 
обгрунтування сівозміни та впорядкування угідь

43 04-23 Видача дозволу на видалення зелених насаджень Закон України «Про 
благоустрій 
населених пунктів»

' "44 04-24 Погодження проекту землеустрою, що забезпечує 
еколого-економічне обгрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь

,.і{. ЇЇ т ;

І ' -і "• Т І ’
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Земельний кодекс 
України
Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в 
У країні»
Закон України «Про 
землеустрій»
Закон України «Про
державну
експертизу
землевпорядної
документації»

45 04-25
\  ,чЛсл;ь. Чр/%

Настановлення обмеженого платного або безоплатного 
користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)

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

-Г1/ *с сг

Ї  5-и т
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Надання права користування чужою земельною
діляїї-фю для забудови (суперфіцію)
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47

___

04-27 Затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право 
власності на земельну ділянку

Земельний кодекс 
України
Закон України «Про 
землеустрій»
Закон України «Про
Державний
земел ы і и й кадастр»

48 04-28 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого 
майна

Закон України «Про 
регулювання 
містобудівної 
діяльності»

49 04-29 Прийняття рішення про переведення у жи тловий 
будинок або житлового приміщення у нежитлові

Житловий кодекс 
Української PCP

50 04-30 Видача (продовження дії) дозволу на розміщення
реклами

Закон: У країн и «П ро 
рекламу»

51 04-3 1 Встановлення (погодження) режиму роботи 
підприємств, установи та організацій сфери 
обслуговування

Закон України «Про 
місцеве
самоврядування в 
Україні»

52 04-32 Видача довідки про членство в особистому 
селянському господарстві (ОСГ)

Закон України «Про 
особисте селянське

53 04-33 Видача довідки про наявність у фізичної особи 
земельних ділянок

господарство», ; •

Закон України «Про 
зайнятість -1 
населеннях»:

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про затверд же н н я 
Порядку реєстрації, 
перереєстрації 
безробітних та 
ведення обліку осіб, 
які шукають 
роботу»_______ .
Наказ Міндоходів 
від 17.01.2014 № 32 
«Про затвердження 
Порядку видачі 
довідки про 
наявність у фізичної 
особи земельних і; 
ділянок та її форми»

54 04-34 Оформлення паспор та прив’язки тимчасової споруди 
для здійснення підприємницької діяльності.

Закон України «І Іро 
регулювання 
містобудівної 
діяльності»

Надання одноразової матеріальної допомоги на 
лікування

56щшшшквжкг сгефк&Д

Надання одноразової матеріальної допомоги 
іюстраждзлим від пожежі або стихійного лиха.

Закон України 
«Про місцеве 
самоврядування в 
Україні»,

>і сільської ради

' Щ рт аа фінськії Æ  /.
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57 04-37 Надання одноразової матеріальної допомоги 
учасникам ВВВ , учасникам АТО

Бюджетний кодекс 
України,
Закон України 
«Про державну 
соціальну допомогу 
малозабезпеченим 
сім"ям »

58 04-38 Надання одноразової матеріальної допомоги 
соціально-незахищеним верстам населення

59 04-39 Надання матеріальної допомоги на поховання деяких 
категорій громадян

05 Державна реєстрація речових прав на 
нерухоме майно

: 60і 05-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме 
майно

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

і 61І
05-02 Державна реєстрація іншого речового права на 

нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно, 
іпотеки

62 05-03 Скасування запису Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно

63 05-04 Внесення змін до записів Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень

64 05-05 Надання інформації з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно

65 05-06 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

66. 0.5,07 . Державна реєстрація обтяження речового права на 
нерухоме майно

67 05-08 Скасування державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень

68- 05-09 - Скасування рішення державного реєстратора

69 05-10 Заборона вчинення реєстраційних дій

: \  І 06 Державна реєстрація юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців **

Ь 6 06-01 Державна реєстрація припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи -  підприємця у разі її 
смерті.

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

71
І

06-02
И  : .

; .;г)!

Державна реєстрація зміни складу комісії з 
припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 
комісії), голови комісії або ліквідатора (крім 
громадського формування).

72. 06-03. і -V і ■ Державна реєстрація рішення про відміну рішення
про припинення юридичної особи (крім громадського
формування)

' 73 06-04 Державна реєстрація рішення про припинення 
юридичної особи (крім громадського формування).

74 06-05 Державна реєстрація переходу юридичної особи на 
діяльність на підставі модельного статуту (крім 

дго о м а де ько го ф о р м у в а н н я).і у ^ г "
Л  '

Закон України 
«Про державну 
реєстрацію

1 «ц
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- 06-06 

J £ j — jl

'ЩкрЖавна реєстрація переходу юридичної особи з 
модельного статуту на діяльність на підставі власного 

І^Й'ІнОвчого документа (крім громадського

0
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76 06-07 Державна реєстрація включення відомостей про 
юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, 
відомості про яку не містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань (крім громадського 
формування).

77

_____

06-08 Державна реєстрація включення відомостей про 
фізичну особу- підприємця, зареєстровану до 1 липня 
2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та г ромадських формувань

78 06-09 Надання відомостей з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань(виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань у паперовій 
формі для проставляння апостиля, витяг з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, копії 
документів, що містяться в реєстраційній справі 
відповідної юридичної особи, громадського 
формування, що не має статусу юридичної особи, 
фізичної особи - підприємця)

79 06-10 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 
громадського формування), що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань

80 06-1 1 Державна реєстрація створення юридичної особи 
(крім громадського формування)

81 06-12 Державна реєстрація припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи -  підприємця за її рішенням

82 06-13 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну 
особу - підприємця, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань

83 06-14 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця
84 06-15 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (крім громадського 
формування).

85 06- і 6 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 
результаті її реорганізації (крім громадського 
формування).

86

____ ^

06-17 Державна реєстрація створення відокремленого 
підрозділу юридичної особи (крім громадського 

^Форму вання).

[ І  І

06-1 8

/ Т 7 ;

Д^Зкавна реєстрація припинення відокремленого 
йїд|5©злілу юридичної особи (крім громадського 
формування).

1 *1
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[па реєстрація змін до відомостей про 
іну особу, що містяться в Єдиному

юридичних 0С10, 
фізичних осіб - 
підприємців та 
громадських 
формувань»

Закон України 
«Про державну 
реєстрацію 
юридичних осіб, 
фізичних осіб -
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державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань, утому числі 
змін до установчих документів юридичної особи (крім
громадських формувань).__________________

__________Соціальний захист дітен_________
Надання дозволу на укладання договору продажу, 
купівлі, обміну, дарування житла, право власності 
(користування) яким має малолітня (неповнолітня) 
дитина та прийняття в дар житла на ім’я малолітньої 
(н Є П О В Н 0  Л і т и  ьої) д и т и н и

підприємців та
громадських
формувань»

Цивільний кодекс 
України; 
Сімейний кодекс 
України;
Закон України 
«Про охорону 
дитинства»;

07-02 Надання висновку служби у справах дітей про 
підтвердження місця проживання дитини, для її 
тимчасового виїзду за кордон

Закон України 
«Про основи захисту 
бездомних осіб і 
безпритульних 
дітей»
Порядок 
провадження 
органами опіки та 
піклування 
діяльності 
пов’язаної із 
захистом прав

91 07-03 Надання рішення (висновку) щодо визначення одному 
із батьків, який проживає окремо від дитини, способів 
участі у її вихованні

дитини, 
затвердженою 
постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 
24.09.2008 р. №866 
Сімейний кодексу 
України,
Порядок 
провадження 
органами опіки та 
піклування 
діяльності, 
пов’язаної із 
захистом прав
дитини,
затверджений
постановою
Кабінету Міністрів 
України від 
24.09,2008 №86 
Сімейний кодекс 
України;
Постанова Кабінету 
Міністрів У країни 
від 24.09.2008 року 
№ 866 «Питання
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і 93 07-05 Надання рішення (висновку) щодо визначення одному 
із батьків, який проживає окремо від дитини, способів 
участі у її вихованні

94
08

08-0 Г

95 08-02

Військовий облік
Постановка та зняття з військового обліку

Оформлення юнаків, які підлягають приписці до 
призовної дільниці.

д і я л ь н о с т і  органів 
опіки та піклування, 
пов’язаної із 
захистом прав 
дитини»
Сімейний кодекс 
України,
«Порядок 

провадження 
органами опіки та 
піклування 
діяльності, 
пов'язаної із 
захистом прав 
дитини» 
затверджений 
постановою 
Кабінету Міністрів 
України від 
24.09.2008 №866

Закон України «Про 
військовий 
обов’язок і 
_військову службу»
Закон України «Про 
військовий 
обов’язок і 
військову службу»

Примітка:
* •• послуги соціального характеру одночасно надаються через ІДИ/
Степан кінської сільської ради та Управління праці та соціального захис
населення аської районної державної адміністрації.
** - послуги будуть надаватись з моменту проходження навчання та Здачі ієни 
державним реєстр ато. ром.
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