
ПРОЕКТ 

                                            
 УКРАЇНА                                    

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 

(____________ сесія) 

РІШЕННЯ 

від ** .**. 2019 року                                         с. Нижній Вербіж                      

№***- __/2019 

 

 

Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які 

надаються через відділ «Центр 

надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету 

Нижньовербізької сільської ради 

та віддалені робочі місця 

 

 

Відповідно до частини 6 статті 12 Закону України «Про адміністративні 

послуги», частини 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Нижньовербізька сільська рада об’єднаної територіальної громади  

 ВИРІШИЛА: 

1. Визначити перелік адміністративних послуг, які надаються через 

відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Нижньовербізької сільської ради (Додаток 1). 

2. Визначити перелік адміністративних послуг, які надаються через 

віддалені робочі місця відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Нижньовербізької сільської ради (Додаток 2). 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сесії сільської ради 

від 14.08.2018 №841-XVIII/2018 “Про доповнення Переліку адміністративних 

послуг, що надаються Центром надання адміністративних послуг 

Нижньовербізької сільської ради об’єднаної територіальноїх громади” 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань депутатської діяльності і етики, забезпечення законності, правопорядку, 

охорони прав, свободі законних інтересів громадян, антикорупційної політики 

(П. Жмундуляк). 

 

 

Сільський голова                                             Ярослав М’якущак 



ПОГОДЖЕНО:  

Секретар сільської ради 

_____________Н. Андрушко 

«____»_______2019р   

 

Заступник сільського голови 

_____________О. Олексюк 

«____»_______2019р. 

 

Начальник відділу загальної 

та організаційної роботи  

_____________Г. Кавацюк 

«____»_______2019р. 

 

 

Начальник відділу фінансів 

та планування 

_____________Н. Івасюк 

«____»_______2019р. 

 

 

Виконавець: 

Завідувач сектору з  

юридичних питань 

_____________О. Мокринчук 

«____»_______2019р. 

 

ПОГОДЖЕНО:  

 

Голова постійної комісії з питань 

депутатської діяльності і етики, забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, 

свободі законних інтересів громадян, 

антикорупційної політики 

 

_____________ П. Жмундуляк 

«____»_______2019р.  

 

 

 

 

 
  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток1  

рішення сесії сільської ради  

від __________№_______ 

 

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр 

надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Нижньовербізької сільської ради  

 

№п

п 

  
Назва 

адміністративної 

послуги 

Законодавчі акти України, якими передбачено 

надання адміністративної послуги 

 
Державна реєстрація актів цивільоного стану 

 

Державна реєстрація 

народження фізичної особи 

та її походження  

ЗУ “Про державну реєстрацію актів цивільного 

стану” 

 
Державна реєстрація 

смерті 

 

Довідка про для 

призначеннян одноразової 

допомоги при народженні 

дитини та щомісячної 

допомоги на дитину, 

зокрема прзначення 

допомоги на дітей 

одиноким матерям 

 

Державна реєстрація 

шлюбу 
  

  

 

 

Реєстрація місця проживання 

 
Видача довідки про смерть Цивільний кодекс України 

 

Реєстрація місця 

проживання/перебування 

особи 
  

  

  

  
ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

 
Зняття з реєстрації місця 

проживання особи 

 

Видача довідки 
про реєстрацію 
місця проживання 
особи 

  
  



  
  
  
  
  

 

Видача довідки про зняття 
з реєстрації місця 
проживання особи 

 

Внесення до паспорта 
громадянина України 
відомостей про зміну 
нумерації будинків, 
перейменування вулиць 
(проспектів, бульварів, 
площ, провулків, кварталів 
тощо), населених пунктів, 
адміністративно-
територіальних одиниць, 
зміни в адміністративно-
територіальному устрої 

 Паспортні послуги 

 

Вклеювання до паспорта 

громадянина України  

фотокартки при досягненні 

громадянином 25- і 45-

річного віку 

Положення про паспорт громадянина України, 

затверджене постановою ВРУ від 26.06.1992 року № 

2503-ХІІ 

 

Видача довідки про склад 

сім’ї або зареєстрованих у 

житловому 

приміщенні/будинку осіб 

Закон України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

 

“Нотаріальні дії”, що вчиняються посадовими особами органів місцевого 

самоврядуванняу населених пунктах, дн немає нотаріусів 

 
Посвідчення заповіту (крім 

секретного) 

  

  

  

  

  
Закон України  «Про нотаріат» 

  

 
Скасування заповіту 

 

Видача дубліката 

посвідченого органом 

місцевого 

самоврядування 

документу 

 

Засвідчення вірності 

копії документа і 

виписки з документа 

 
Засвідчення справжності 

підпису на документі 



 

Посвідчення довіреності, крім 

довіреності на  
право розпоряджання 

нерухомим майном, 

довіреності на управління і 

розпоряджання 

корпоративними правами та 

довіреності на користування і 

розпорядження 

транспортними засобами. 
 

 
Видача довідки для 

оформлення спадщини 

 
Місцеві земельні послуги 

 

Надання дозволу на 

розроблення проекту 

землеустрою ділянки, для 

передачі у власність, для 

будівництва та 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд. 
 Надання дозволу на 

розроблення проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки, ведення 

особистого селянського 

господарства 
 Надання дозволу на 

розроблення проекту 

землеустрою ділянки в 

користування на умовах 

оренди 
 Надання дозволу на 

розроблення проекту 

землеустрою ділянки в 

постійне користування 
 Надання дозволу на 

розроблення проекту 

землеустрою ділянки для 

послідуючого продажу 

Надання дозволу на 

розроблення проекту 

землеустрою, 

обґрунтування 

Затвердження проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки 

Затвердження проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

  
Земельний кодекс України 

ЗУ «Про Державний земельний кадастр» 
ЗУ «Про землеустрій» 

  



ділянки, цільове 

призначення якої 

змінюється 
  
Погодження меж земельної 

ділянки 

Затвердження технічної 

документації із 

землеустрою 
 

 

Надання дозволу на 

продовження договору 

оренди на земельну 

ділянку. 

Земельний кодекс України 
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 
ЗУ «Про оренду землі» 

  

 

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 
Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве  
самоврядування в Україні» 

ЗУ «Про оренду землі» 
  

 

Припинення права оренди 

земельної ділянки або її 

частини у разі добровільної 

відмови орендаря. 

Земельний кодекс України 
ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 
ЗУ «Про землеустрій» 
ЗУ «Про оренду землі» 

  

 

Вилучення земельної 

ділянки з користування, 

власності  за згодою 

власника. 

Земельний кодекс України 
ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 
  

 

Затвердження технічної 

документації: 
з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки 

у межах населених 

пунктів; 
з бонітування грунтів ; 
з економічної оцінки 

земель; 

  

  
ЗУ «Про оцінку земель» 

 

Видача довідки про 

наявність (користування) у 

фізичної особи земельних 

ділянок 

Земельний кодекс України 
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Наказ Міндоходів від 17.01.2014  № 32 «Про 

затвердження Порядку видачі довідки про наявність у 

фізичної особи земельних ділянок та її форми» 
  

  

  

  

 

Прийняття рішення про 

продаж земельних ділянок 

комунальної власності (за 

зверненням особи) 

ЗУ “Про місцеве 
самоврядування в Україні” 



 
Надання викопіювання з 

картографічних матеріалів 

Земельний кодекс України 
ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 
  

  

 
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно 

 

  Державна реєстрація права 

власності на 
  нерухоме майно 

  

  

  

  

  

  

  

  
ЗУ «Про державну  

реєстрацію  речових прав на 
нерухоме  

майно та їх обтяжень»  
  

  

  

 

  Державна реєстрація інших 

(відмінних від права 

власності) речових прав на  

нерухоме майно. 
  

  

 

Скасування запису 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

 

Внесення змін до записів 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень 
  

  

 

Надання інформації з 

Державного реєстру 

речових прав на нерухоме 

майно 

 
Державна реєстрація 

обтяжень нерухомого майна 

 

Скасування державної 

реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень 

 
Взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна 

 
Державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

 

Державна реєстрація 

юридичної особи (у тому 

числі громадського 

формування) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Державна реєстрація 

створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

(у тому числі громадського 

формування) 

 

Державна реєстрація 

припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

(у тому числі громадського 

формування) 



 

Державна реєстрація змін до 

відомостей про 

відокремлений підрозділ 

юридичної особи (у тому 

числі громадського 

формування), що містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  
ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань» 

 

Державна реєстрація 

рішення про припинення 

юридичної особи (у тому 

числі громадського 

формування) 

 

Державна реєстрація 

рішення про відміну рішення 

про припинення юридичної 

особи (у тому числі 

громадського формування) 

 

Державна реєстрація зміни 

складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії), голови 

комісії або ліквідатора (у 

тому числі громадського 

формування) 

 

Державна реєстрація 

переходу юридичної особи 

на діяльність на підставі 

модельного статуту  

 

Державна реєстрація 

переходу юридичної особи з 

модельного статуту на 

діяльність на підставі 

установчого документа 

 

Державна реєстрація 

припинення юридичної 

особи (у тому числі 

громадського формування) в 

результаті її ліквідації 

 

Державна реєстрація 

припинення юридичної 

особи (у тому числі 

громадського формування) в 

результаті її реорганізації  

 

Державна реєстрація 

рішення про виділ 

юридичної особи (у тому 

числі громадського 

формування) 

 
Державна реєстрація 

фізичної особи - підприємця 

 

Державна реєстрація 

припинення 

підприємницької діяльності 

фізичної особи — 

підприємця 



 

Державна реєстрація змін до 

відомостей про юридичну 

особу (у тому числі 

громадське формування), що 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та 

громадських формувань, у 

тому числі змін до 

установчих документів 

юридичної особи (у тому 

числі громадського 

формування) 

 

Державна реєстрація 

включення відомостей про 

юридичну особу (у тому 

числі громадське 

формування), зареєстровану 

до 1 липня 2004 р., відомості 

про яку не містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та 

громадських формувань 

 

Державна реєстрація змін до 

відомостей про фізичну 

особу – підприємця, що 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та 

громадських формувань 

 

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 

 

Видача з витягу з рішення 

сесії , рішення виконкому до 

10 років 

 

Виправлення помилок у 

відомостях Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань 

 
Місцеві послуги 



 

Присвоєння поштової 

адреси об’єкту нерухомого 

майна 

Закон України “Про регулювання містобудівної 

діяльності» 

 

Видача довідки про 

адресу об’єкта 

нерухомого майна 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 
Видача ордеру на видалення 

зелених насаджень 
Закон України 

“Про благоустрій населених пунктів” 

 

Видача дозволу на 

розміщення зовнішньої     
реклами 

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

 

Встановлення режиму 

роботи підприємств, установ 

та організацій сфери 

обслуговування 

Закон України 
“Про місцеве самоврядування в Україні” 

 

Видача виписки з 

погосподарської 

книги 

Постанова КМУ №1127 від 25.12.2015 р. 
ЗУ «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

 

Надання дозволу на 

виготовлення проектно-

кошторисної документації на 

газифікацію 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
  

 
Послуги соціального характеру 

 
Надання матеріальної 

допомоги громадянам 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

  

 

Надання допомоги на 

поховання деяких категорій 

осіб 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
  

 
Видача довідки про склад 

сім’ї призовника 

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про 

підготовку і проведення призову громадян України на 

строкову військову службу та прийняття призовників на 

військову службу за контрактом» 
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку організації та 

ведення військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних» 

 

Видача довідки про 

членство в особистому 

селянському 

господарстві  (ОСГ) 

ЗУ «Про особисте селянське господарство»,  
ЗУ «Про зайнятість населення», 

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку 

реєстрації, перереєстрації  безробітних та ведення 

обліку осіб, які шукають роботу» 

 

Включення до реєстру 

фізичних осіб на отримання 

бюджетної дотації за 

утримання та збереження 

молодняку великої рогатої 

худоби 

  

Постанова Кабінету Міністрів України Про 

затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для підтримки 

галузі тваринництва від  
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Надання субсидій для 

відшкодування витрат на 

оплату житлово-

комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного 

побутового палива 

Закон України  
«Про житлово-комунальні послуги» 

Закон України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» 

 

Надання пільги на 

придбання твердого та 

рідкого пічного палива і 

скрапленого газу  

Бюджетний кодекс  
України 

 

Надання щомісячної 

компенсаційної виплати 

непрацюючій особі, яка 

здійснює догляд за інвалідом 

I групи або за особою, яка 

досягла 80-річного віку 

  
ЗУ “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” 
  

  

  

  

 

Надання державної 

допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами 

особам, які не застраховані 

в системі загально-

обов’язкового державного 

соціального страхування 

  
     ЗУ «Про державну допомогу  

сім’ям з дітьми» 

 

Видача посвідчень дітям 

багатодітних сімей  

 

Видача посвідчень батькам 

багатодітних сімей  

 
Вклейка фото у посідчення 

 

 
Продовження посвідчення 

 

 
Видач відомостей з державного земельного кадастру 

 

Надання дозволу на 

виготовлення проектів 

детального планування 

території 

Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»» 



 

Затвердження проектів 

детального планування 

території 

Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»» 

 

Затвердження актів комісії з 

питань містобудування, земельних 

відносин та охорони 

навколишнього середовища 

  

Закон України «Про місцеве самоврядування» 

 

Надання згоди на укладення 

договору суборенди земельної 

ділянки 

Закон України  
«Про оренду землі» 

 

Затвердження тимчасових  

порядків до різних законодавчих 

актів 
Закон України «Про місцеве самоврядування» 

 

Надання дозволу на розробку 

технічної документації із 

землеустрою щодо поділу 

земельних ділянок комунальної 

власності 

Закон України «Про землеустрій» 

 

Затвердження технічної 

документації щодо поділу 

земельних ділянок 

Закон України «Про землеустрій» 

 

Надання дозволу на проведення 

нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту 

Закон України «Про оцінку землі», 

Земельний кодекс України,  

Закон України «Про місцеве самоврядування» 

 

Затвердження технічної 

документації на проведення 

нормативно-грошової оцінки 

земель 

Закон України «Про оцінку землі», 

Земельний кодекс України,  

Закон України «Про місцеве самоврядування» 

 
Видача дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 
ЗУ ”Про рекламу” 

 Пенсійні послуги* (після укладення Меморандуму з ПФУ) 

 

Сільський голова ОТГ       М’якущак Ярослав 

  



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Додаток 2  

рішення сесії сільської ради  

від __________№_______ 

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі 

місця відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 

комітету Нижньовербізької сільської ради 

 
№

пп 
 

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти України, якими 

передбачено надання 

адміністративної послуги 

 Державна реєстрація народження фізичної особи та 

її походження  

ЗУ “Про державну реєстрацію 

актів цивільного стану” 

 Державна реєстрація смерті 

 Державна реєстрація шлюбу 

 

 

 

 Довідка про для призначеннян одноразової 

допомоги при народженні дитини та щомісячної 

допомоги на дитину, зокрема прзначення допомоги 

на дітей одиноким матерям 

 

 Видача довідки про смерть Цивільний кодекс України 

 Реєстрація місця проживання/перебування особи  

 

 

 

ЗУ «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в 

Україні» 

 Зняття з реєстрації місця проживання особи 

 Видача довідки про реєстрацію місця 

проживання особи 
 
 
 
 
 
 
 

 Видача довідки про зняття з реєстрації місця 
проживання особи 

 Внесення до паспорта громадянина України 
відомостей про зміну нумерації будинків, 

перейменування вулиць (проспектів, бульварів, 
площ, провулків, кварталів тощо), населених 
пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, 
зміни в адміністративно-територіальному устрої 

 Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні/будинку осіб 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

 Посвідчення заповіту (крім секретного)  

 

 

 

 

Закон України  «Про 

нотаріат» 

 

 Скасування заповіту 

 Видача дубліката посвідченого органом 

місцевого самоврядування документу 

 Засвідчення вірності копії документа і виписки з 

документа 

 Засвідчення справжності підпису на документі 



 Посвідчення довіреності, крім довіреності на  

право розпоряджання нерухомим майном, довіреності 

на управління і розпоряджання корпоративними 

правами та довіреності на користування і 

розпорядження транспортними засобами. 

 Видача довідки для оформлення спадщини 

Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

для передачі у власність, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, для передачі у 

власність, для ведення особистого селянського 

господарства 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на 

умовах оренди 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в постійне  

користування 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для послідуючого 

продажу 

Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, що забезпечує еколого-економічне 

обгрунтування 

Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове призначення 

якої змінюється 

Погодження меж земельної ділянки 

 

 
 Затвердження технічної документації із 

землеустрою 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельний кодекс України 

 Надання дозволу на продовження договору оренди 

на земельну ділянку. 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оренду землі» 

 
 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 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве  

самоврядування в Україні» 

ЗУ «Про оренду землі» 

  Припинення права оренди земельної ділянки або її 

частини у разі добровільної відмови орендаря. 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оренду землі» 

 



 Вилучення земельної ділянки з користування, 

власності  за згодою власника. 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

  Видача довідки про наявність (користування) у 

фізичної особи земельних ділянок 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

Наказ Міндоходів від 17.01.2014  № 

32 «Про затвердження Порядку 

видачі довідки про наявність у 

фізичної особи земельних ділянок та 

її форми» 

 

 

 

 

 Прийняття рішення про продаж земельних ділянок 

комунальної власності (за зверненням особи) 

ЗУ “Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

 Надання викопіювання з картографічних матеріалів Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

 

 
 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого 

майна 

Закон України “Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого 

майна 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 Видача ордеру на видалення зелених насаджень Закон України 

“Про благоустрій населених 

пунктів” 

 Видача дозволу на розміщення зовнішньої     

реклами 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Закон України «Про рекламу» 

 Видача з витягу з рішення сесії, рішення виконкому 

до 10 років  

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Закон України «Про статус гірських 

населених пунктів» 

 

   Видача посвідчення громадянина, який   проживає, 

працює (навчається) на    території гірського 

населеного пункту. 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Закон України «Про статус гірських 

населених пунктів» 

 

 Видача виписки з погосподарської книги Постанова КМУ №1127 від 

25.12.2015 р. 

ЗУ «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в 

Україні» 

 Послуги соціального характру 

 Надання дозволу на виготовлення проектно-

кошторисної документації на газифікацію 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

  Надання матеріальної допомоги громадянам Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

  Надання допомоги на поховання деяких категорій 

осіб 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 



 Видача довідки про склад сім’ї призовника Постанова КМУ «Про затвердження 

Положення про підготовку і проведення 

призову громадян України на строкову 

військову службу та прийняття 

призовників на військову службу за 

контрактом» 

Постанова КМУ «Про затвердження 

Порядку організації та ведення 

військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних» 

 Видача довідки про членство в особистому 

селянському господарстві  (ОСГ) 

ЗУ «Про особисте селянське 

господарство»,  

ЗУ «Про зайнятість населення», 

Постанова КМУ «Про затвердження 

Порядку реєстрації, перереєстрації  

безробітних та ведення обліку осіб, 

які шукають роботу» 

 Включення до реєстру фізичних осіб на 

отримання бюджетної дотації за утримання та 

збереження молодняку великої рогатої худоби 
 

Постанова Кабінету Міністрів 

України Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених 

у державному бюджеті дляпідтримки 

галузі тваринництва від  

 

 

7 лютого 2018 № 107. 

 Надання субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива 

Закон України  

 «Про житлово-комунальні послуги» 

Закон України «Про державні 

соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» 

 Надання пільги на придбання твердого та рідкого 

пічного палива і скрапленого газу  

Бюджетний кодекс  

України 

 Надання щомісячної компенсаційної виплати 

непрацюючій особі, яка здійснює догляд за інвалідом 

I групи або за особою, яка досягла 80-річного віку 

 

ЗУ “Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям” 

 

 

 

 

 Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю 

та пологами особам, які не застраховані в системі 

загально-обов’язкового державного соціального 

страхування 

 

     ЗУ «Про державну допомогу  

сім’ям з дітьми» 

 

 

Сільський голова ОТГ       М’якущак Ярослав 

 


