
 

 

 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  
об’єднаної територіальної громади 

Коломийського району Івано-Франківської області 
Виконавчий комітет 

РІШЕННЯ 

 

від 03 квітня 2020 року       с. Нижній Вербіж 

№33/2020 

Про затвердження інформаційних  
карток адміністративних послуг 

 

                  Керуючись Законом України «Про адміністративні послуги», 

відповідно до пункту 4 рішення Нижньовербізької сільської ради об’єднаної 
територіальної громади від 29.01.2020 р. №1559-XLI/2020 «Про затвердження 
переліку адміністративних послуг»,  виконавчий комітет Нижньовербізької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади ради  

В И Р І Ш И В: 
1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг, що надаються 

через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Нижньовербізької 
сільської ради об’єднаної територіальної громади (додаються) згідно з 
переліком: 

01-01 РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ / ПЕРЕБУВАННЯ ОСОБИ 

01-01/01 Реєстрація місця проживання / перебування особи 

01-01/02 Зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи 

01-01/03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання / перебування 
особи 

01-01/04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання / 
перебування особи 

01-01/05 Внесення відомостей про зміну нумерації будинків, 
перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, 
кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-

територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному 
устрої до документів, до яких вносяться відомості про місце 
проживання / перебування 

01-01/06 Видача довідки про склад сім’ї, надання інформації  про 
зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб 

01-02 ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ (САМОВРЯДНІ) 
01-02/01 Надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки  
01-02/02 Надання земельної ділянки у користування (оренду) 

01-02/03 Поновлення договору оренди землі 
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01-02/04 Зміна умов, припинення договору оренди (суборенди) землі, в тому 
числі шляхом його розірвання 

01-02/05 Надання згоди орендодавця на передачу земельної ділянки 
орендарем у суборенду без зміни цільового призначення 

01-02/06 Видача рішення про проведення експертної грошової оцінки 
земельних ділянок для продажу громадянам та юридичним особам 

01-02/07 Продаж земельних ділянок громадянам та юридичним особам 

01-02/08 Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян у разі 
приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні 
громадян 

01-02/09 Безоплатна передача земельних ділянок у власність громадян у разі 
одержання земельних ділянок із земель комунальної власності в 
межах норм безоплатної приватизації 

01-02/10 Внесення змін до рішень сесії ради з земельних питань (у зв’язку з 
допущеною помилкою) 

01-02/11 Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок 
(форма № 3ДФ) 

01-02/12 Припинення: 
права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови 
власника землі на користь територіальної громади; 
права постійного користування земельною ділянкою у разі 
добровільної відмови землекористувача 

01-03 ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

01-03/01 Видача довідки про припинення ведення особистого селянського 
господарства або вихід з такого господарства 

01-03/02 Присвоєння адреси об’єкта будівництва та об’єкта нерухомого 
майна 

01-03/03 Надання довідки, що підтверджує присвоєння адреси об'єктам 
нерухомого майна 

01-03/04 Надання виписки з погосподарської книги 

01-03/05 Видача ордера на видалення зелених насаджень 

01-03/06 Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

01-03/07 Внесення до журналу обліку фізичних осіб – власників тварин для 
отримання спеціальної бюджетної дотації за вирощування 
молодняка великої рогатої худоби 

01-03/08 Надання матеріальної допомоги громадянам 

01-03/09 Надання допомоги на поховання деяких категорій громадян 

01-03/10 Встановлення за погодженням з власниками зручного для 
населення режиму роботи розташованих на відповідній території 
підприємств, установ та організацій сфери обслуговування 
незалежно від форм власності 

01-03/11 Видача довідки про склад сім’ї призовника 

02-01 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ 
МАЙНО  

02-01/01 Державна реєстрація прав власності на нерухоме майно 

02-01/02 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно 
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02-01/03 Внесення запису про скасування державної реєстрації прав 

02-01/04 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки не з 
вини держаного реєстратора прав 

02-01/05 Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових 
прав 

02-01/06 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

02-01/07 Державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно 

02-01/08 Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з вини 
держаного реєстратора прав на нерухоме майно 

02-03 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 

02-03/01 Державна реєстрація народження фізичної особи та її походження 

02-03/02 Державна реєстрація шлюбу 

02-03/03 Державна реєстрація смерті 
02-04 НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПОСАДОВИМИ 

ОСОБАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

02-04/01 Посвідчення заповіту (крім секретного) 
02-04/02 Скасування заповіту (крім секретного) 
02-04/03 Видача дубліката, посвідченого органом місцевого 

самоврядування, документа 

02-04/04 Засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них 

02-04/05 Засвідчення справжності підпису на документі 
02-04/06 Посвідчення довіреностей осіб, які проживають у населених 

пунктах, де немає нотаріусів, крім довіреностей на право 
розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і 
розпорядження корпоративними правами та довіреностей на 
користування та розпорядження транспортними засобами 

02-04/07 Видача довідки про реєстрацію / останнє місце проживання 
спадкодавця (довідка для оформлення спадщини). 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника  сільського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Олексюк. 

 

 

Сільський голова             Ярослав М’якущак 


