
Додаток 2 

до рішення Нижньовербізької 
                                                                                   сільської ради  

                                                                            від 16.02.2021 № 121-V/2021 

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі 
місця адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Нижньовербізької сільської ради  
 

№ 
з/п 

Номер 
послуги 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти, якими 
передбачена адміністративна 
послуга 

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

1.  01-01/06 Видача довідки про склад сім’ї, надання 
інформації  про зареєстрованих у 
житловому приміщенні / будинку осіб 

Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування» (пункт 2 
частини другої статті 43). 
Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні» (частина 
третя статті 11-3) 

 01-02 ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ (САМОВРЯДНІ) 

2 01-02/01 Надання дозволу на складання проекту 
землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки  

Земельний кодекс України (абзац 
другий частини першої статті 123). 
Закон України «Про землеустрій» 
(частина друга статті 22) 

3 01-02/02 Надання земельної ділянки у 
користування (оренду) 

Земельний кодекс України (частина 
шоста статті 123) 

4 01-02/09 Безоплатна передача земельних ділянок 
у власність громадян у разі одержання 
земельних ділянок із земель 
комунальної власності в межах норм 
безоплатної приватизації 

Земельний кодекс України (частина 
шоста статті 118) 

5 01-02/10 Внесення змін до рішень сесії ради з 
земельних питань (у зв’язку з 
допущеною помилкою) 

Земельний кодекс України (стаття 
12). 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (частина 
перша статті 59) 

6 01-02/11 Видача довідки про наявність у фізичної 
особи земельних ділянок (форма 
№ 3ДФ) 

Податковий кодекс України 
(підпункт 165.1.24 пункту 165.1 
статті 165 розділу IV)  

 01-03 ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

7 01-03/01 Видача довідки про припинення 
ведення особистого селянського 
господарства або вихід з такого 
господарства 

Закон України «Про особисте 
селянське господарство» (частина 

друга статті 4, частина друга статті 
11). 

Закон України «Про зайнятість 
населення» (частина друга статті 43). 
Постанова КМУ від 19.09.2018 р. 
№ 792 «Про затвердження Порядку 
реєстрації, перереєстрації 
безробітних та ведення обліку осіб, 
які шукають роботу» (частина друга  
 



пункту 18) 
8 01-03/02 Присвоєння адреси об’єкта будівництва 

та об’єкта нерухомого майна 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» 

 (стаття 26-3) 

9 01-03/03 Надання довідки, що підтверджує 
присвоєння адреси об'єктам нерухомого 
майна 

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності»  
(стаття 26-3) 

10 01-03/04 Надання виписки з погосподарської 
книги 

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» (пункт 1 абзац 
перший частини першої статті 31) 

11 01-03/05 Видача ордера на видалення зелених 
насаджень 

Закон України «Про благоустрій 
населених пунктів» (стаття 28) 

12 01-03/06 Надання дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (підпункт 
13 пункту «а» статті 30). 
Закон України «Про рекламу» 
(частина перша статті 16) 

13 01-03/07 Видача довідки для отримання дотації 
за наявні бджолосім’ї   

Бюджетний кодекс України (ч.7 ст.20). 
Постанова КМУ від 07.02.2018 року  

№ 107 «Про затвердження Порядку 
використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для державної 
підтримки розвитку тваринництва та 
переробки сільськогосподарської 
продукції» (пункт 7) 

14 01-03/08 Надання матеріальної допомоги 
громадянам 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»  

15 01-03/09 Надання допомоги на поховання деяких 
категорій громадян 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (підпункт 
2 пункту «а» частини першої статті 
34) 

16 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 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (підпункт 
2 пункту «б» статті 30) 

17 01-03/11 Видача довідки про склад сім’ї 
призовника 

Закон України «Про військовий 
обов'язок і військову службу» 

18 01-03/13 Видача посвідчення громадянина, який 
проживає, працює (навчається) на 
території гірського населеного пункту 

Закон України «Про статус гірських 
населених пунктів в Україні» (стаття 5) 

 02-04 НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

19 02-04/01 Посвідчення заповіту (крім секретного) Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (підпункт 
5 пункту «б» частини першої статті 
38). 

Закон України «Про нотаріат» (пункт 
2 частини першої статті 37) 

20 02-04/02 Скасування заповіту (крім секретного) Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (підпункт 
5 пункту «б» частини першої статті 
38). 

Закон України «Про нотаріат» 
(частина перша статті 57) 



21 02-04/03 Видача дубліката, посвідченого органом 
місцевого самоврядування, документа 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (підпункт 
5 пункту «б» частини першої статті 
38) 

Закон України «Про нотаріат» (пункт 
3 частини першої статті 37) 

22 02-04/04 Засвідчення вірності копій (фотокопій) 
документів і виписок з них 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (підпункт 
5 пункту «б» частини першої статті 
38). 

Закон України «Про нотаріат» (пункт 
4 частини першої статті 37) 

23 02-04/05 Засвідчення справжності підпису на 
документі 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (підпункт 
5 пункту «б» частини першої статті 
38). 

Закон України «Про нотаріат» (пункт 
5 частини першої статті 37) 

24 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 

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (підпункт 
5 пункту «б» частини першої статті 
38). 

Закон України «Про нотаріат» (пункт 
4 частини другої статті 40) 

25 02-04/07 Видача довідки про реєстрацію / 

останнє місце проживання спадкодавця 
(довідка для оформлення спадщини) 

Закон України «Про нотаріат» 
(частина перша статті 69). 
Наказ Міністерстві юстиції України 
від 11.11.2011 р. №3306/5 «Про 
затвердження Порядку вчинення 
нотаріальних дій посадовими 
особами органів місцевого 
самоврядування», зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України від 
14.11.2011 р. за №1298/20036 (абзац 
перший підпункту 1.13 пункту 1 
розділу IV) 

 03-03 ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

26 03-03/01 Надання субсидії для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового 
палива 

Положення про порядок призначення 
житлових субсидій, затверджене 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 жовтня 1995 р. №848 
«Про спрощення порядку надання 
населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива» 

27 03-03/02 Надання щомісячної грошової допомоги 
особі, яка проживає разом з особою з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, яка за висновком 
лікарської комісії медичного закладу 
потребує постійного стороннього 

Порядок надання  щомісячної 
грошової допомоги особі, яка 
проживає разом з особою з 
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, яка за висновком 
лікарської комісії медичного закладу 



догляду, на догляд за нею потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за нею, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від  2 серпня 2000 
р. №1192  

28 03-03/03 Надання державної  допомоги у зв'язку 
з вагітністю та пологами особам, які не 
застраховані в системі 
загальнообов'язкового державного 
соціального страхування 

Порядок призначення і виплати 
державної допомоги сім’ям з дітьми, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від  27 грудня 
2001 р. №1751 

29 03-03/04 Надання державної допомоги при 
народженні дитини 

Порядок призначення і виплати 
державної допомоги сім’ям з дітьми, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від  27 грудня 
2001 р. №1751 

30 03-03/05 Надання державної допомоги при 
усиновленні дитини 

Порядок призначення і виплати 
державної допомоги сім’ям з дітьми, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від  27 грудня 
2001 р. №1751 

31 03-03/06 Надання державної допомоги на дітей, 
над якими встановлено опіку чи 
піклування 

Порядок призначення і виплати 
державної допомоги сім’ям з дітьми, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від  27 грудня 
2001 р. №1751 

32 03-03/07 Надання державної допомоги на дітей 
одиноким матерям 

Порядок призначення і виплати 
державної допомоги сім’ям з дітьми, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від  27 грудня 
2001 р. №1751 

33 03-03/08 Надання державної  допомоги особі, яка 
доглядає за хворою дитиною 

Порядок призначення і виплати 
державної допомоги сім'ям з дітьми, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від  27 грудня 
2001 р. №1751 

34 03-03/09 Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям 

Порядок призначення і виплати 
державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім'ям, 
затверджений постановою  Кабінету 
Міністрів України від 24 лютого2003 
р. №250 

35 03-03/10 Призначення грошової компенсації  
замість санаторно-курортної путівки 
особам з інвалідністю внаслідок війни 
та особам з інвалідністю, зазначеним у 
статті 6-2 Закону України «Про жертви 
нацистських переслідувань» 

Порядок виплати грошової 
компенсації вартості санаторно-

курортного лікування деяким 
категоріям громадян, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів 
України від  17 червня 2004 р. №785 

36 03-03/11 Призначення грошової компенсації 
вартості самостійного санаторно-

курортного лікування учасникам 
бойових дій, учасникам війни, особам, 
на яких  поширюється чинність Закону 
України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» та 
іншим категоріям громадян 

Порядок виплати грошової 
компенсації вартості санаторно-

курортного лікування деяким 
категоріям громадян, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів 
України від  17 червня 2004 р. №785 

37 03-03/12 Призначення державної соціальної 
допомоги одиноким  особам, які 

Постанова Кабінету Міністрів 
України від  2 квітня 2005 р. №261 



досягли 80-річного віку та за висновком 
лікарсько-консультативної комісії 
потребують постійного стороннього 
догляду, одиноким малозабезпеченим 
особам, малозабезпеченим особам з 
інвалідністю І групи 

«Про затвердження Порядку 
призначення і виплати державної 
соціальної допомоги особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з 
інвалідністю і державної соціальної 
допомоги на догляд» 

38 03-03/13 Виплати компенсацій та допомоги 
певних видів, передбачених Законом 
України «Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

Порядок використання коштів 
державного бюджету для виконання 
програм, пов'язаних із соціальним 
захистом громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів 
України  20 вересня 2005 р. №936 

39 03-03/14 Надання тимчасової державної 
допомоги дітям, батьки, яких 
ухиляються від сплати аліментів або не 
мають можливості утримувати дитину 
або місце їх проживання невідоме 

Порядок призначення та виплати 
тимчасової державної допомоги 
дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, не мають 
можливості утримувати дитину або 
місце проживання їх невідоме, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від  22 лютого 
2006 р. №189 

40 03-03/15 Взяття на облік особи з інвалідністю 
для забезпечення автомобілями 

Порядок забезпечення осіб з 
інвалідністю автомобілями, 
затверджений постановою  Кабінету 
Міністрів України від  19 липня 2006 
р. №999 

41 03-03/16 Видача направлення на комплексну 
реабілітацію (абілітацію) 

Порядок надання окремим категоріям 
осіб послуг із комплексної  
реабілітації (абілітації), 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 31 січня 2007 
р. №80 

42 03-03/17 Призначення грошової компенсації 
замість санаторно-курортної путівки та 
вартості самостійного санаторно-

курортного лікування деяким 
категоріям осіб з інвалідністю 

Порядок виплати деяким категоріям 
осіб з інвалідністю грошової 
компенсації замість санаторно-

курортної путівки та вартості 
самостійного санаторно-курортного 
лікування, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 7 
лютого 2007 р. №150 

43 03-03/18 Призначення одноразової винагороди 
жінкам, яким присвоєно почесне звання 
України «Мати-героїня» 

Порядок виплати одноразової 
винагороди жінкам, яким присвоєно 
почесне звання України «Мати-

героїня», затверджений постановою  
Кабінету Міністрів України 
28лютого 2011 р. №268 

44 03-03/19 Призначення  щомісячної адресної 
грошової допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття 
витрат  на проживання, в тому числі на 
оплату житлово-комунальних послуг 

Порядок надання щомісячної 
адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття 
витрат на проживання,  в тому числі 
на оплату житлово-комунальних 
послуг, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 1 
жовтня 2014 р.№ 505 

45 03-03/20 Призначення одноразової грошової   Порядок та умови виплати 



допомоги у разі загибелі (смерті) або 
інвалідності волонтера внаслідок 
поранення (контузії, травми або 
каліцтва), отриманого під час надання 
волонтерської допомоги в районі 
проведення антитерористичних 
операцій, бойових дій та збройних 
конфліктів 

одноразової грошової допомоги у 
разі загибелі (смерті) або 
інвалідності волонтера внаслідок 
поранення (контузії, травми або 
каліцтва), отриманого під час 
надання волонтерської допомоги в 
районі проведення 
антитерористичної операції, 
здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, бойових дій та 
збройного конфлікту, затверджений 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 19 серпня 2015 р.№604 

46 03-03/21 Виплата одноразової компенсації за 
шкоду, заподіяну внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, інших 
ядерних аварій, ядерних випробувань, 
військових навчань із застосуванням 
ядерної зброї, деяким категоріям 
громадян 

Порядок виплати одноразової 
компенсації за шкоду заподіяну 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, інших ядерних аварій, 
ядерних випробувань, військових 
навчань із застосуванням ядерної 
зброї та щорічної допомоги на 
оздоровлення деяким категоріям 
громадян, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 26 
жовтня 2016 р. №760 

47 03-03/22 Взяття на облік для забезпечення 
санаторно-курортною путівкою або 
путівкою на відпочинок громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

Порядок надання щорічної грошової 
допомоги для компенсації вартості 
путівок санаторно-курортним 
закладам та закладам відпочинку, 
здійснення доплат за рахунок 
власних коштів, виплати грошової 
компенсації  громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 
2016 № 854 «Деякі питання 
санаторно-курортного лікування та 
відпочинку громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» 

48 03-03/23 Призначення грошової компенсації 
замість санаторно-курортної путівки 
або путівки на відпочинок громадянам, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

Порядок надання щорічної грошової 
допомоги для компенсації вартості 
путівок санаторно-курортним 
закладам та закладам відпочинку, 
здійснення доплат за рахунок 
власних коштів, виплати грошової 
компенсації  громадянам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 23 листопада 
2016 № 854 «Деякі питання 
санаторно-курортного лікування та 
відпочинку громадян, які 



постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» 

49 03-03/24 Призначення  соціальної допомоги та 
грошового забезпечення патронатному 
вихователю 

Порядок оплати послуг патронатного 
вихователя та виплати соціальної 
допомоги на утримання дитини в 
сім'ї патронатного вихователя, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 березня 
2017 р. № 148 «Деякі питання 
здійснення патронату над дитиною» 

50 03-03/25 Надання одноразової матеріальної 
допомоги непрацюючим 
малозабезпеченим особам, особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю 

Порядок виплати одноразової 
матеріальної допомоги непрацюючим 
малозабезпеченим особам, особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 12 квітня 2017 
р. № 256 «Деякі питання 
використання коштів державного 
бюджету для виконання заходів із 
соціального захисту дітей, сімей, 
жінок та інших найбільш вразливих 
категорій населення» 

51 03-03/26 Надання державної допомоги на дітей, 
які виховуються у багатодітних сім'ях 

Порядок виплати допомоги на дітей, 
які виховуються у багатодітних 
сім'ях,  затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 13 
березня 2019 р. № 250 «Деякі 
питання надання соціальної 
підтримки багатодітним сім'ям» 

52 03-03/27 Надання пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання  
твердого палива і скрапленого газу у 
грошовій формі 

Порядок надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання твердого палива 
скрапленого газу у грошовій формі, 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 17 квітня 2019 
р. № 373 «Деякі питання надання 
житлових субсидій та пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, 
придбання  твердого палива і 
скрапленого газу у грошовій формі» 

53 03-03/28 Надання державної соціальної допомоги 
на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за 
принципом «гроші ходять за дитиною» 

Порядок призначення і виплати 
державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 
прийомним батькам за надання 
соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом 
«гроші ходять за дитиною», 
затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 26 червня 2019 
р. № 522 «Деякі питання виплати 
державної соціальної допомоги на 
дітей-сиріт  та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового 
забезпечення батькам-вихователям і 



прийомним батькам за надання 
соціальних послугу дитячих 
будинках сімейного типу та 
прийомних сім'ях за принципом 
«гроші ходять за дитиною», оплати 
послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплати соціальної 
допомоги на утримання дитини  в 
сім'ї патронатного вихователя, 
підтримки малих групових будинків» 

54 03-03/29 Призначення грошової компенсації 
вартості одноразової натуральної 
допомоги «пакунок малюка» 

Порядок та умови реалізації 
пілотного проекту «Монетизація 
одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка» у 2020-2021 

роках, затверджені постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 
липня 2020 р. № 744 «Деякі питання 
реалізації пілотного проекту з 
монетизації одноразової натуральної 
допомоги «пакунок малюка» 

 

 

 

Секретар сільської ради    Анастасія Марущак  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №2 до рішення 

     Нижньовербізької сільської ради 

     від 27.09.2019 р. №1364-ХХХVІ/2019 

 

 

Графік роботи ВРМ відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Нижньовербізької сільської ради 

 

  78276, Івано-Франківська область, Коломийський район,  
с.Великий Ключів, вул.Відродження, буд.15А.  
  78280 Івано-Франківська область, Коломийський район,  
с.Мишин, вул.Молодіжна буд.22. 
 

8.00 – 17.15 понеділок 

8.00 – 17.15 вівторок 

8.00 – 17.15 середа 

8.00 – 17.15 четвер 

8.00 – 16.00 п'ятниця 

З перервою на обід з 12.00 – 13.00 

Субота, неділя - вихідні 
 

 

Секретар сільської ради    Анастасія Марущак 

 

 

 

 

 

 

 

 


