
ДОДАТОК 

До рішення сесії 

Музиківської сільської ради  

№606 від 20.09.2019 року 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через  

відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Музиківської сільської ради     

 

№ 

з/п 

Код 

послуги 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти України, якими 

передбачено надання 

адміністративної послуги      
01 Реєстрація/зняття з реєстрації 

мешканців  

 

1 01-01 Реєстрація місця проживання /перебування 

особи 

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 
2 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання 

особи 

3 01-03 Видача довідки про реєстрацію місця 

проживання особи 

4 01-04 Видача довідки зняття з місця проживання 

особи 

5 01-05 Внесення до паспорта громадянина 

України відомостей про зміну нумерації 

будинків, перейменування вулиць 

 ( проспектів, бульварів, тощо), населених 

пунктів, адміністративно- територіальних 

одиниць, зміни в адміністративно- 

територіальному устрої 

6 01-06 Видача довідки про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку  осіб 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям»  
02 Паспортні послуги 

 

    
7 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 

8 

 

9 

02-2 

 

02-3 

Оформлення, видача або обмін, 

виготовлення паспорта громадянина 

України 

Виготовлення, оформлення, видача  

закордонного паспорта 

Закон України «Про єдиний 

державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу, чи її 

спеціальний статус, « Про 

порядок виїзду з України і в'їзду в 

Україну громадян України» 



10 02-4 Оформлення, видача  паспорта 

громадянина України у разі обміну замість 

пошкодженого, втраченого або 

викраденого 

Закон України «Про єдиний 

державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу, чи її 

спеціальний статус, « Про 

порядок виїзду з України і в'їзду в 

Україну громадян України»  
     03 Державна реєстрація юридичних осіб, 

фізичних осіб- підприємців 

 

11 03-1 Державна реєстрація фізичної особи - 

підприємця 

Закон України “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань” 

12 03-2 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” 

13 03-3 Державна реєстрація юридичної особи 

(крім громадського формування) 

Закон України “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань” 

 

14 03-4 Державна реєстрація рішення про 

припинення юридичної особи (крім 

громадського формування). 

Закон України “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань”      
04 Державна реєстрація речових прав на 

нерухоме майно 

 

15 04-1 Державна реєстрація права власності на 

нерухоме майно 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» 

 

16 04-2 Державна реєстрація інших речових прав 

на нерухоме майно 

( оренда,суборенда,сервітут, 

емфітевзис,суперфіцій,постійне 

користування)  

17 04-3 Скасування запису Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

18 04-4 Скасування державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

19 04-5 Взяття на облік безхазяйного нерухомого 

майна 

20 04-6 Скасування рішення 

державного реєстратора 

 

 

21 04-7 Внесення змін до записів Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень 



22 04-8 Державна реєстрація обтяжень нерухомого 

майна 

23 04-9 Надання інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 
   

Закон України « Про державну 

реєстрацію актів цивільного 

стану» 

 
05 Реєстрація актів цивільного стану 

24 05-1 Державна реєстрація народження 

25 05-2 Державна реєстрація смерті 

26 05-3 Державна реєстрація шлюбу 
 

06 Земельні питання* 
 

27 06-1 Видача довідки про наявність та розмір 

земельної ділянки, земельного паю 

(частки) 

Земельний кодекс України 

28 06-2 Прийняття рішення щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності 

Земельний кодекс України 

29 06-3 Погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок 

Земельний кодекс України 

30 06-4 Надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

Земельний кодекс України, Закон 

України “Про землеустрій” 

Земельний кодекс України, Закон 

України “Про землеустрій 

Земельний кодекс України 

Закон України «Про оренду 

землі» 

31 06-5 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

32 06-6 Внесення змін до діючого договору оренди 

земельної ділянки 

33 06-7 Припинення договору оренди земельної 

ділянки 

34 06-8 Поновлення договору оренди земельної 

ділянки 

Закон України «Про оренду 

землі» 

35 06-9 Надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки та 

продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення (на 

якій розташовано об’єкт нерухомого 

майна, що є власністю покупця цієї 

ділянки), межі якої визначено в натурі та 

без зміни її цільового призначення 

Земельний кодекс України 

Закон України «Про оцінку 

земель» 

36 06-10 Припинення права користування 

земельною ділянкою 

Земельний кодекс України 

37 06-11 Передача у власність земельної ділянки, 

що перебуває у комунальній власності 

Земельний кодекс України  

Закони України «Про 

землеустрій» 

Закон України «Про державний 

земельний кадастр» 



38 06-12 Передача в оренду земельної ділянки із 

земель комунальної власності 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про оренду землі», 

Закон України «Про державний 

земельний кадастр» 

39 06-13 Надання у постійне користування 

земельних ділянок із земель комунальної 

власності 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про державний 

земельний кадастр» 

40 06-14 Надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення 

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» 

41 06-15 Надання дозволу на 

розробку  документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

(встановлення меж  частини земельної 

ділянки), на яку поширюється право 

сервітуту (суборенди) 

42 06-16 Надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної (их) ділянки (ок) 

комунальної власності територіальної 

громади, що перебуває (ють) в оренді 

(постійному користуванні) 

43 06-17 Надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення (частини) 

земельної ділянки, цільове призначення 

якої змінюється 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

44 06-18 Надання дозволу на розробку документації 

із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на умовах оренди /оренди з 

наступним викупом/ постійного 

користування/шляхом викупу 

45 06-19 Зміна цільового призначення земельної 

ділянки комунальної власності 

територіальної громади 

46 06-20 Поділ (об’єднання) земельної (их) ділянки 

(ок) комунальної власності територіальної 

громади м, що перебуває в оренді 

(постійному користуванні) та надання їх на 

умовах оренди (постійного користування) 

47 06-21 Затвердження документації із землеустрою 

та передача у власність земельних ділянок, 

що перебувають у комунальній власності 

територіальної громади 

 

Закон України «Про землеустрій» 

48 06-22 Затвердження документації із землеустрою 

та  надання в оренду земельних ділянок, 

що перебувають у комунальній власності 

територіальної  громади 

ЗУ «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,Земельний кодекс 

України 



49 06-23 Затвердження документації із 

землеустрою та надання у 

постійне користування 

земельних ділянок,  що 

перебувають у комунальній 

власності 

територіальної  громади 

 

 

50 06-24 Надання згоди на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності територіальної 

громади 

51 06-25 Продаж земельних ділянок 

комунальної власності 

територіальної  громади 

 

 

52 06-26 Поновлення договору оренди земельної 

ділянки комунальної власності 

територіальної громади 

53 06-27 Встановлення сервітуту на земельну 

ділянку комунальної власності 

територіальної громади 

ЗУ «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,Земельний кодекс 

України 

54 06-28 Припинення оренди (частини) 

земельної ділянки (та 

затвердження документації із 

землеустрою (проекту / 

технічної документації) щодо 

відведення земельної ділянки 

комунальної власності 

територіальної громади  (щодо 

поділу земельної ділянки 

комунальної власності 

територіальної громади, що 

перебуває в оренді) 

 

 

55 06-29 Припинення права постійного 

користування (частини) земельної ділянки 

(та затвердження документації із 

землеустрою (проекту / технічної 

документації) щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності 

територіальної громади (щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади, що перебуває в 

постійному користуванні)) 

ЗУ «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,Земельний кодекс 

України 

56 06-30 Продовження терміну дії договору про 

встановлення сервітуту на земельну 

ділянку комунальної 

власності  територіальної громади 

ЗУ «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,Земельний кодекс 

України 



57 06-31 Припинення договору про встановлення 

сервітуту на земельну ділянку комунальної 

власності  територіальної громади 

ЗУ «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,Земельний кодекс 

України 

58 06-32 Державна реєстрація земельних ділянок Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» 

 

59 06-33 Державна реєстрація обмежень у 

використанні земель з видачею витягу 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

60 06-34 Надання довідки про осіб, які отримали 

доступ до інформації про суб’єкта 

речового права у Державному земельному 

кадастрі 

Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

     
07 Питання місцевого значення** 

 

61 07-1 Присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна 

Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

62 07-2 Видача довідки про характеристику житла 

для надання пільг 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.01.2003 р. № 117 

«Про Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги» 

63 07-3 Надання одноразової матеріальної 

допомоги пільговим категоріям населення, 

сім'ям, що знаходяться в складних 

життєвих обставинах. 

ЗУ "Про місцеве самоврядування 

в Україні",» «Програма 

соціального захисту населення 

Музиківської ОТГ» 

64 07-4 Надання одноразової матеріальної 

допомоги на лікування  тяжкохворим 

,постраждалим від пожежі або стихійного 

лиха, допомоги на поховання 

65 07-5 Видача талонів для проїзду пільгових 

категорій громадян 
ЗУ "Про місцеве самоврядування 

в Україні",» «Програма про 

перевезення окремих пільгових 

категорій на приміських 

маршрутах автомобільним 

транспортом та відшкодування 

витрат за здійсненні перевезення 

по Музиківській ОТГ», ЗУ «Про 

соціальні послуги» 

66 07-6 Видача актів обстеження матеріально - 

побутових умов проживання, актів оцінки 

потреб особи,сім'ї. 

67 07-7 Оформлення  допомоги в обслуговуванні 

вдома одиноких та одиноко проживаючих  

громадян інвалідів.  
 

08 Послуги соціального характеру **** 
 

68 08-1 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 ” 



69 08-2 Прийом документів для надання пільг на 

придбання твердого палива і скрапленого 

газу 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31 січня 2007 р. № 77 

«Порядок  

надання пільг на придбання 

твердого палива і скрапленого 

газу за рахунок субвенцій з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам” Закони України: "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" 

Закон України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» 

70 08-3 Прийом документів для призначення 

допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім'ях 

Постанова Кабінету Міністрів 

України №250 від 13.03.2019 « 

Деякі питання надання соціальної 

підтримки багатодітним сім'ям» 

71 08-4 Прийом документів для призначення 

тимчасової державної допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце проживання 

їх невідоме 

Постанова Кабінету Міністрів 

України №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 ” 

72 08-5 Прийом документів для призначення 

державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

73 08-6 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» 

74 08-7 Прийом документів для призначення 

державної допомоги при народженні 

дитини 

75 08-8 Прийом документів для призначення 

державної допомоги при усиновленні 

дитини 



76 08-9 Прийом документів для призначення 

державної допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 

77 08-10 Прийом документів для призначення 

державної допомоги на дітей одиноким 

матерям 

78 08-11 Прийом документів для призначення 

допомоги особі, яка доглядає за хворою 

дитиною 

Закон України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми 

79 08-12 Прийом документів для надання державної 

соціальної допомоги інвалідам з дитинства 

та дітям з інвалідністю 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам» 

80 08-13 Прийом документів для надання надбавки 

на догляд за інвалідами з дитинства та 

дітьми з інвалідністю 

81 08-14 Прийом документів для надання державної 

соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та особам 

з інвалідністю» 

 
82 08-15 Прийом документів для надання державної 

соціальної допомоги на догляд 

83 08-16 Прийом документів для призначення 

компенсаційної виплати фізичній особі, 

яка надає соціальні послуги; 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2004 № 558 

“Про затвердження Порядку 

призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги”  

84 08-17 Прийом документів для призначення  

тимчасової державної допомоги, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату у зв'язку 

з відсутністю страхового стажу 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2017  № 1098 

«Про затвердження Порядку 

призначення тимчасової 

державної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату» 

85 08-18     Прийом документів для надання 

грошової допомоги особі, яка проживає 

разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу, який за висновком 

лікарської комісії медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду, 

на догляд за ним 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.08.2000 № 1192 

"Про надання щомісячної 

грошової допомоги 

малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з інвалідом I чи II 

групи внаслідок психічного 

розладу, який за висновком 

лікарської комісії медичного 

закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за 

ним" 



86 08-19 Прийом документів для встановлення 

статусу та видання посвідчень батькам 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної 

сім’ї 

Закон України «Про охорону 

дитинства» 

 

87 08-20 Прийом документів для видачі посвідчення 

особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю 

Закони України „Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям 

з інвалідністю”     „Про державну 

соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та особам 

з інвалідністю”  

88 08-21 Прийом документів для встановлення 

статусу  учасника війни 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

89 08-22 Прийом документів для встановлення 

статусу члена сім’ї загиблого ветерана 

війни 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»  

90 08-23 Прийом документів для встановлення 

статусу особи з інвалідністю внаслідок 

війни 

Закон України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” від 

22.10.1993 № 3551-XII 

91 08-24 Прийом документів  для видачі посвідчень 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та іншим 

категоріям громадян 

Закон України „Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

92 08-25 Прийом документів  на влаштування до 

будинку – інтернату для громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю, 

геріатричного пансіонату, пансіонату для 

ветеранів війни і праці, 

психоневрологічного інтернату, дитячого 

будинку – інтернату або молодіжного 

відділення дитячого будинку - інтернату 

Закони України „Про соціальні 

послуги”; „Про основні засади 

соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого 

віку в Україні; „Про психіатричну 

допомогу”; „Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні” 

93 08-26 Прийом документів для виплати 

одноразової допомоги жінкам, яким 

присвоєно почесне звання « Мати- 

героїня» 

Постанова Кабінету Міністрів 

України 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” 

94 08-27 Прийом документів для призначення та 

виплати компенсацій та допомоги 

учасникам ліквідації наслідків аварія на 

Чорнобильській АЄС,  учасникам 

ліквідації ядерних аварій, потерпілим від 

Чорнибильської катастрофи, потерпілим 

від радіаційного опромінення, віднесених 

до категорій 1,2, та 3, дітям потерпілим від 

Чорнобильської катастрофи, дітям з 

інвалідністю внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

Закон України „Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”  



95 08-28 Прийом документів для призначення та 

виплати компенсацій сім'ям, які втратили 

годувальника з числа осіб, віднесених до 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та смерть яких 

пов'язана з чорнобильською катастрофою 

Закон України „Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

96 08-29 Прийом заяв  для видачі направлення 

 ( путівки ) особам з інвалідністю та / або 

дітям з інвалідністю до реабілітаційних 

установ сфери управління мінсоцполітики 

та / або структурних підрозділів з питань 

соціального захисту населення  

Закон України „Про реабілітацію 

осіб зі нвалідністювУкраїні” 

Наказ Мінсоцполітики від 

27.09.2018  № 1423 „Про 

затвердження форм документів 

щодо направлення окремих 

категорій осіб на комплексну 

реабілітацію (абілітацію)”, 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України  

97 08-30 Прийом заяв на забезпечення санаторно-

курортним лікуванням (путівками) осіб, 

які постраждали під час проведення 

антитерористичної операції та яким 

установлено статус учасника бойових дій 

чи інваліда війни 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

98 08-31 Прийом заяв на забезпечення санаторно-

курортним лікуванням (путівками) 

ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Законів України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»  

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

99 08-32 Прийом заяв для видачі направлення на  

забезпечення технічними засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю 

Закони України „Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні”; „Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні”  
09 Послуги Пенсійного фонду*****  

 

100 09-1 Видача пенсійного посвідчення Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування»  
10 Нотаріальні дії  

101 10-1 Засвідчення справжності підпису на 

документі 
Закон України «Про нотаріат» 

102 10-2 Посвідчення  та скасування заповіту (крім 

секретного) 
Закон України «Про нотаріат» 

103 10-3 Посвідчення довіреності, прирівнюваних 

до нотаріально посвідчених, крім 

довіреностей на право розпорядження 

нерухомим майном, довіреностей на 

управління і розпорядження 

корпоративними правами та довіреностей 

на користування та розпорядження 

транспортними засобами 

Закон України «Про нотаріат» 

104 10-4 Засвідчення вірності копії (фотокопії) 

документа і виписки з нього 
Закон України «Про нотаріат» 

 
11 Послуги Центру Зайнятості******  



105 11-1 Надання інформаційно – консультативних 

послуг щодо умов і порядку реєстрації, 

перереєстрації безробітних та обліку осіб, 

які шукають роботу, призначення 

допомоги по безробіттю та необхідного 

переліку документів 

Закон України «Про зайнятість 

населення» 

106 11-2 Пошук роботи за наявності  доступу до 

сайту Державної служби зайнятості 

Закон України «Про зайнятість 

населення» 

107 11-3 Резервування  часу у спеціалістів центру 

зайнятості через сервіс «Електронна черга» 

Закон України «Про зайнятість 

населення» 

108 11-4 Надання профорієнтаційних послуг Закон України «Про зайнятість 

населення»     
Примітка: 

*- послуги будуть надаватись з моменту відкриття нового приміщення відділу 

ЦНАП. 

** - послуги будуть надаватись з моменту відкриття нового приміщення відділу ЦНАП. 

*** -  послуги будуть надаватись з моменту підписання Угоди з відділом 

Держгеокадастру у Білозерському район. 

**** - послуги соціального характеру одночасно надаються через ЦНАП ради та 

Управління соціального захисту населення   Білозерської РДА, з моменту підписання 

угоди. 

***** - послуги пенсійного фонду надаються через ЦНАП  представниками фонду 

згідно графіку прийому. 

******- послуги центру зайнятості надаються через ЦНАП представниками 

центрузгідно графіку прийому 

 



ДОДАТОК 

До рішення сесії 

Музиківської сільської ради  

№606 від 20.09.2019 року 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються на віддаленому робочому місці 

відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Музиківської сільської ради     

 

№ 

з/п 

Код 

послуги 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти України, якими 

передбачено надання 

адміністративної послуги 
 

01 Реєстрація/зняття з реєстрації 

мешканців  

 

1 01-01 Реєстрація місця проживання /перебування 

особи 

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 
2 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання 

особи 

3 01-03 Видача довідки про реєстрацію місця 

проживання особи 

4 01-04 Видача довідки зняття з місця проживання 

особи 

5 01-05 Внесення до паспорта громадянина 

України відомостей про зміну нумерації 

будинків, перейменування вулиць 

 ( проспектів, бульварів, тощо), населених 

пунктів, адміністративно- територіальних 

одиниць, зміни в адміністративно- 

територіальному устрої 

6 01-06 Видача довідки про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку  осіб 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям»  
02 Паспортні послуги 

 

7 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 

 

Закон України « Про державну 

реєстрацію актів цивільного 

стану» 

 
03 Реєстрація актів цивільного стану 

8 03-1 Державна реєстрація народження 

9 03-2 Державна реєстрація смерті 

10 03-3 Державна реєстрація шлюбу 
 

04 Земельні питання* 
 



11 04-1 Видача довідки про наявність та розмір 

земельної ділянки, земельного паю 

(частки) 

Земельний кодекс України 

12 04-2 Прийняття рішення щодо поділу земельної 

ділянки комунальної власності 

Земельний кодекс України 

13 04-3 Погодження технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання 

земельних ділянок 

Земельний кодекс України 

14 04-4 Надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

Земельний кодекс України, Закон 

України “Про землеустрій” 

Земельний кодекс України, Закон 

України “Про землеустрій 

Земельний кодекс України 

Закон України «Про оренду 

землі» 
15 04-5 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

16 04-6 Внесення змін до діючого договору оренди 

земельної ділянки 

17 04-7 Припинення договору оренди земельної 

ділянки 

18 04-8 Поновлення договору оренди земельної 

ділянки 

 

19 04-9 Надання дозволу на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки та 

продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення (на 

якій розташовано об’єкт нерухомого 

майна, що є власністю покупця цієї 

ділянки), межі якої визначено в натурі та 

без зміни її цільового призначення 

Земельний кодекс України 

Закон України «Про оцінку 

земель» 

20 04-10 Припинення права користування 

земельною ділянкою 

Земельний кодекс України 

21 04-11 Передача у власність земельної ділянки, 

що перебуває у комунальній власності 

Земельний кодекс України  

Закони України «Про 

землеустрій» 

Закон України «Про державний 

земельний кадастр» 

22 04-12 Передача в оренду земельної ділянки із 

земель комунальної власності 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про оренду землі», 

Закон України «Про державний 

земельний кадастр» 

23 04-13 Надання у постійне користування 

земельних ділянок із земель комунальної 

власності 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про державний 

земельний кадастр» 

24 04-14 Надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки зі зміною цільового призначення 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про місцеве 



25 04-15 Надання дозволу на 

розробку  документації із землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

(встановлення меж  частини земельної 

ділянки), на яку поширюється право 

сервітуту (суборенди) 

самоврядування в Україні», Закон 

України «Про землеустрій» 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон 

України «Про землеустрій» 

26 04-16 Надання дозволу на розробку технічної 

документації із землеустрою щодо поділу 

(об’єднання) земельної (их) ділянки (ок) 

комунальної власності територіальної 

громади, що перебуває (ють) в оренді 

(постійному користуванні) 

27 04-17 Надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення (частини) 

земельної ділянки, цільове призначення 

якої змінюється 

Земельний кодекс України, Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

28 04-18 Надання дозволу на розробку документації 

із землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки на умовах оренди /оренди з 

наступним викупом/ постійного 

користування/шляхом викупу 

29 04-19 Зміна цільового призначення земельної 

ділянки комунальної власності 

територіальної громади 

30 04-20 Поділ (об’єднання) земельної (их) ділянки 

(ок) комунальної власності територіальної 

громади м, що перебуває в оренді 

(постійному користуванні) та надання їх на 

умовах оренди (постійного користування) 

31 04-21 Затвердження документації із землеустрою 

та передача у власність земельних ділянок, 

що перебувають у комунальній власності 

територіальної громади 

 

Закон України «Про землеустрій» 

32 04-22 Затвердження документації із землеустрою 

та  надання в оренду земельних ділянок, 

що перебувають у комунальній власності 

територіальної  громади 

ЗУ «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,Земельний кодекс 

України 

33 04-23 Затвердження документації із 

землеустрою та надання у 

постійне користування 

земельних ділянок,  що 

перебувають у комунальній 

власності 

територіальної  громади 

 

 

34 04-24 Надання згоди на проведення експертної 

грошової оцінки земельної ділянки 

комунальної власності територіальної 

громади 



35 04-25 Продаж земельних ділянок 

комунальної власності 

територіальної  громади 

 

 

36 04-26 Поновлення договору оренди земельної 

ділянки комунальної власності 

територіальної громади 

37 04-27 Встановлення сервітуту на земельну 

ділянку комунальної власності 

територіальної громади 

ЗУ «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,Земельний кодекс 

України 

38 04-28 Припинення оренди (частини) 

земельної ділянки (та 

затвердження документації із 

землеустрою (проекту / 

технічної документації) щодо 

відведення земельної ділянки 

комунальної власності 

територіальної громади  (щодо 

поділу земельної ділянки 

комунальної власності 

територіальної громади, що 

перебуває в оренді) 

 

 

39 04-29 Припинення права постійного 

користування (частини) земельної ділянки 

(та затвердження документації із 

землеустрою (проекту / технічної 

документації) щодо відведення земельної 

ділянки комунальної власності 

територіальної громади (щодо поділу 

земельної ділянки комунальної власності 

територіальної громади, що перебуває в 

постійному користуванні)) 

ЗУ «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,Земельний кодекс 

України 

40 04-30 Продовження терміну дії договору про 

встановлення сервітуту на земельну 

ділянку комунальної 

власності  територіальної громади 

ЗУ «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,Земельний кодекс 

України 

41 04-31 Припинення договору про встановлення 

сервітуту на земельну ділянку комунальної 

власності  територіальної громади 

ЗУ «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,Земельний кодекс 

України 
 

05 Питання місцевого значення** 
 

42 05-1 Присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна 

Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

43 05-2 Видача довідки про характеристику житла 

для надання пільг 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.01.2003 р. № 117 

«Про Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які 

мають право на пільги» 

44 05-3 Надання одноразової матеріальної 

допомоги пільговим категоріям населення, 

ЗУ "Про місцеве самоврядування 

в Україні",» «Програма 



сім'ям, що знаходяться в складних 

життєвих обставинах. 

соціального захисту населення 

Музиківської ОТГ» 

45 05-4 Надання одноразової матеріальної 

допомоги на лікування  тяжкохворим 

,постраждалим від пожежі або стихійного 

лиха, допомоги на поховання 

46 05-5 Видача талонів для проїзду пільгових 

категорій громадян 

ЗУ "Про місцеве самоврядування 

в Україні",» «Програма про 

перевезення окремих пільгових 

категорій на приміських 

маршрутах автомобільним 

транспортом та відшкодування 

витрат за здійсненні перевезення 

по Музиківській ОТГ», ЗУ «Про 

соціальні послуги» 

47 05-6 Видача актів обстеження матеріально - 

побутових умов проживання, актів оцінки 

потреб особи,сім'ї. 

 
06 Послуги соціального характеру **** 

 

49 06-1 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 ” 

50 06-2 Прийом документів для надання пільг на 

придбання твердого палива і скрапленого 

газу 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 31 січня 2007 р. № 77 

«Порядок  

надання пільг на придбання 

твердого палива і скрапленого 

газу за рахунок субвенцій з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам” Закони України: "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" 

Закон України «Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» 

51 06-3 Прийом документів для призначення 

допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім'ях 

Постанова Кабінету Міністрів 

України №250 від 13.03.2019 « 

Деякі питання надання соціальної 

підтримки багатодітним сім'ям» 



52 06-4 Прийом документів для призначення 

тимчасової державної допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце проживання 

їх невідоме 

Постанова Кабінету Міністрів 

України №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 ” 

53 06-5 Прийом документів для призначення 

державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

54 06-6 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» 

55 06-7 Прийом документів для призначення 

державної допомоги при народженні 

дитини 

56 06-8 Прийом документів для призначення 

державної допомоги при усиновленні 

дитини 

57 06-9 Прийом документів для призначення 

державної допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 

58 06-10 Прийом документів для призначення 

державної допомоги на дітей одиноким 

матерям 

59 06-11 Прийом документів для призначення 

допомоги особі, яка доглядає за хворою 

дитиною 

Закон України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми 

60 06-12 Прийом документів для надання державної 

соціальної допомоги інвалідам з дитинства 

та дітям з інвалідністю 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам» 

61 06-13 Прийом документів для надання надбавки 

на догляд за інвалідами з дитинства та 

дітьми з інвалідністю 

62 06-14 Прийом документів для надання державної 

соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та особам 

з інвалідністю» 

 

63 06-15 Прийом документів для надання державної 

соціальної допомоги на догляд 



64 06-16 Прийом документів для призначення 

компенсаційної виплати фізичній особі, 

яка надає соціальні послуги; 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29.04.2004 № 558 

“Про затвердження Порядку 

призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги”  

65 06-17 Прийом документів для призначення  

тимчасової державної допомоги, яка 

досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату у зв'язку 

з відсутністю страхового стажу 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27.12.2017  № 1098 

«Про затвердження Порядку 

призначення тимчасової 

державної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату» 

66 06-18     Прийом документів для надання 

грошової допомоги особі, яка проживає 

разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 

психічного розладу, який за висновком 

лікарської комісії медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду, 

на догляд за ним 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.08.2000 № 1192 

"Про надання щомісячної 

грошової допомоги 

малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з інвалідом I чи II 

групи внаслідок психічного 

розладу, який за висновком 

лікарської комісії медичного 

закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за 

ним" 

67 06-19 Прийом документів для встановлення 

статусу та видання посвідчень батькам 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної 

сім’ї 

Закон України «Про охорону 

дитинства» 

 

68 06-20 Прийом документів для видачі посвідчення 

особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю 

Закони України „Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям 

з інвалідністю”     „Про державну 

соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, та особам 

з інвалідністю”  

69 06-21 Прийом документів для встановлення 

статусу  учасника війни 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

70 06-22 Прийом документів для встановлення 

статусу члена сім’ї загиблого ветерана 

війни 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»  

71 06-23 Прийом документів для встановлення 

статусу особи з інвалідністю внаслідок 

війни 

Закон України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” від 

22.10.1993 № 3551-XII 

72 06-24 Прийом документів  для видачі посвідчень 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та іншим 

категоріям громадян 

Закон України „Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 



73 06-25 Прийом документів  на влаштування до 

будинку – інтернату для громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю, 

геріатричного пансіонату, пансіонату для 

ветеранів війни і праці, 

психоневрологічного інтернату, дитячого 

будинку – інтернату або молодіжного 

відділення дитячого будинку - інтернату 

Закони України „Про соціальні 

послуги”; „Про основні засади 

соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян похилого 

віку в Україні; „Про психіатричну 

допомогу”; „Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні” 

74 06-26 Прийом документів для виплати 

одноразової допомоги жінкам, яким 

присвоєно почесне звання « Мати- 

героїня» 

Постанова Кабінету Міністрів 

України 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” 

75 06-27 Прийом документів для призначення та 

виплати компенсацій та допомоги 

учасникам ліквідації наслідків аварія на 

Чорнобильській АЄС,  учасникам 

ліквідації ядерних аварій, потерпілим від 

Чорнибильської катастрофи, потерпілим 

від радіаційного опромінення, віднесених 

до категорій 1,2, та 3, дітям потерпілим від 

Чорнобильської катастрофи, дітям з 

інвалідністю внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

Закон України „Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”  

76 06-28 Прийом документів для призначення та 

виплати компенсацій сім'ям, які втратили 

годувальника з числа осіб, віднесених до 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС та смерть яких 

пов'язана з чорнобильською катастрофою 

Закон України „Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

77 06-29 Прийом заяв  для видачі направлення 

 ( путівки ) особам з інвалідністю та / або 

дітям з інвалідністю до реабілітаційних 

установ сфери управління мінсоцполітики 

та / або структурних підрозділів з питань 

соціального захисту населення  

Закон України „Про реабілітацію 

осіб зі нвалідністювУкраїні” 

Наказ Мінсоцполітики від 

27.09.2018  № 1423 „Про 

затвердження форм документів 

щодо направлення окремих 

категорій осіб на комплексну 

реабілітацію (абілітацію)”, 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України  

78 06-30 Прийом заяв на забезпечення санаторно-

курортним лікуванням (путівками) осіб, 

які постраждали під час проведення 

антитерористичної операції та яким 

установлено статус учасника бойових дій 

чи інваліда війни 

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 



79 06-31 Прийом заяв на забезпечення санаторно-

курортним лікуванням (путівками) 

ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Законів України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»  

Закон України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

80 06-32 Прийом заяв для видачі направлення на  

забезпечення технічними засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю 

Закони України „Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні”; „Про 

реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні”  
07 Нотаріальні дії  

81 07-1 Засвідчення справжності підпису на 

документі 
Закон України «Про нотаріат» 

82 07-2 Посвідчення  та скасування заповіту (крім 

секретного) 
Закон України «Про нотаріат» 

83 07-3 Посвідчення довіреності, прирівнюваних 

до нотаріально посвідчених, крім 

довіреностей на право розпорядження 

нерухомим майном, довіреностей на 

управління і розпорядження 

корпоративними правами та довіреностей 

на користування та розпорядження 

транспортними засобами 

Закон України «Про нотаріат» 

84 07-4 Засвідчення вірності копії (фотокопії) 

документа і виписки з нього 
Закон України «Про нотаріат» 

 


