Перелік
адміністративних послуг, що надаються обласною та районними державними
адміністраціями і органами місцевого самоврядування, які підлягають включенню до
Реєстру адміністративних послуг
№
з/п

Суб’єкт
надання
послуги

Назва
адміністративної
послуги та
результат її надання
(назва документу
або дії)

Статті законів України,
згідно з якими
надається послуга та
визначається її
платність або
безоплатність

Інші нормативно-правові акти, згідно з якими
надається послуга

Плата за послугу
(грн.)

1

2

3

4

5

6

1

Головне
управління
економіки

Адміністративні послуги, що надаються обласною державною адміністрацією
Державна
Стаття. 2 Закону
Постанова КМУ від 07.08.1996 р № 928 "Про
реєстрація
України "Про режим
затвердження Положення про порядок
іноземних
іноземного
державної реєстрації іноземних інвестицій"
інвестицій
інвестування"

2

Головне
управління
економіки

Видача ліцензій на
експорт товарів

Закон України "Про
зовнішньоекономічну
діяльність"

Постанова КМУ від 27.12.2008 р.
№ 1123 "Про затвердження переліків товарів,
експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню,
та обсягів квот у 2009 році";
наказ Мінекономіки від 09.09.2009 р. № 991
"Про порядок ліцензування експорту товарів";
постанова КМУ від 18.05. 2005 р. № 362 "Про
встановлення розміру збору за видачу
експортних (імпортних) ліцензій"

3

Головне
управління
економіки

Видача ліцензій на
імпорт товарів

Закон України "Про
зовнішньоекономічну
діяльність";

Постанова КМУ від 18.05. 2005 р. № 362 "Про
встановлення розміру збору за видачу
експортних (імпортних) ліцензій";
постанова КМУ від 27.12.2008 р. № 1123 "Про
затвердження переліків товарів, експорт та

20 неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян на день
здійснення реєстрації
іноземної інвестиції
780 грн. – у режимі
неавтоматичного
ліцензування;
220 грн. – у режимі
автоматичного
ліцензування

780 грн. – у режимі
неавтоматичного
ліцензування;
220 грн. – у режимі
автоматичного

2
1

2

4

Головне
управління
економіки

5

Головне
управління
економіки

6

Управління
у справах
преси та

3

4

5

6

імпорт яких підлягає ліцензуванню, та обсягів
квот у 2009 році";
наказ Мінекономіки від 14.09.2007 р. № 302
"Про затвердження нормативно-правових актів
щодо ліцензування імпорту товарів та внесення
змін до Порядку розгляду заявок на видачу
ліцензій у сфері нетарифного регулювання
зовнішньоекономічної діяльності в Міністерстві
економіки України "

ліцензування

Видача разових
(індивідуальних)
ліцензій на
зовнішньоекономічні операції
суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності до
яких застосовано
спеціальну санкцію
– індивідуальний
режим ліцензування
Державна
реєстрація
договорів
(контрактів) про
спільну
інвестиційну
діяльність за участю
іноземного
інвестора

Закон України "Про
зовнішньоекономічну
діяльність"

Наказ Мінекономіки від 17.04.2000 р. №47
"Про затвердження Положення про порядок
видачі разових (індивідуальних) ліцензій";
постанова КМУ від 21.04. 1998 р. №524 "Про
державний збір за видачу разових
(індивідуальних) ліцензій із суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, що порушили
Закон УРСР "Про зовнішньоекономічну
діяльність"

0,2 відсотка вартості
товарів (продукції,
робіт, послуг)

Стаття 24 Закону
України "Про режим
іноземного
інвестування"

Постанова КМУ від 30.01.1997 р. № 112 "Про
затвердження Положення про порядок
державної реєстрації договорів (контрактів) про
спільну інвестиційну діяльність за участю
іноземного інвестора";
наказ МЗЕЗторгу України від 20.02.1997 р.
№ 125 "Про заходи МЗЕЗторгу щодо
забезпечення виконання постанови КМУ
від 30.01.1997 р. № 112"

6 неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян

Внесення до
Державного реєстру
видавців,

Закон України „Про
видавничу справу”

Постанова Кабінету Міністрів від 28.09.1998р.
№ 1540 „Про Державний реєстр видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої

25 неоподаткованих
мінімумів доходів
громадян

3
1

2

інформації

3

4

5

виготівників і
розповсюджувачів
видавничої
продукції
Видача
Закон України "Про
кваліфікаційних
сільськогосподарську
свідоцтв
дорадчу діяльність"
сільськогосподарськ
их дорадників та
сільськогосподарськ
их експертівдорадників

продукції”

6

7

Головне
управління
агропромислового
розвитку

8

Головне
управління
агропромислового
розвитку
Головне
управління
агропромис
лового
розвитку

Видача племінних
свідоцтв
(сертифікатів)

Закон України "Про
племінну справу у
тваринництві"

Положення про племінне свідоцтво
(сертифікат), затверджений МАПУ від
29.12.2002 №416;
наказ МАПУ від 11.04. 2009 р. № 275

Безоплатно

Проведення
атестації
виробництва
молочних продуктів

Закон України ”Про
молоко та молочні
продукти”

Порядок проведення атестації виробництва
молока, молочної сировини і молочних
продуктів суб′єктів господарювання,
затверджений наказом Міністерства аграрної
політики України і Державного комітету
України з питань технічного регулювання та
споживчої політики від 21 січня 2005 року
№ 23/17

Безоплатно

10

Головне
управління
агропромислового
розвитку

Закон України "Про
ліцензування певних
видів господарської
діяльності"

11

Управління

Видача ліцензій на
роздрібну торгівлю
пестицидами та
агрохімікатами
(тільки
регуляторами росту
рослин)
Видача довідки про

Постанова КМУ від 14 листопада 2000 р.
Одна мінімальна
№ 1698 "Про затвердження переліку органів
заробітна плата
ліцензування";
постанова КМУ від 29 листопада 2000 р.
№ 1755 " Про строк дії ліцензії на провадження
певних видів господарської діяльності, розміри і
порядок зарахування плати за її видачу"
Постанова КМУ від 4 липня 2001 р. №756 "Про Безоплатно

9

Регламент регіональної кваліфікаційної комісії з Безоплатно
перевірки рівня знань та практичних навичок
сільськогосподарських дорадників і
сільськогосподарських експертів-дорадників та
апеляційної комісії, затверджений наказом
Міністерства аграрної політики України від
22 травня 2008 року № 324

4
1

2

охорони
здоров’я
12

Управління
культури і
туризму

13

Управління
культури і
туризму

14

Управління
освіти і
науки

15

Головне
управління
житловокомунального

3

стан матеріальнотехнічної бази
суб’єкта
господарювання
Видача свідоцтва
про проведення
гастрольного заходу

4

5

6

затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для
окремого виду господарської діяльності"
Закон України „Про
гастрольні заходи в
Україні”,

Постанова КМУ від 15 січня 2004 року № 35
Безоплатно
„Про затвердження порядку організації та
проведення гастрольних заходів”;
наказ Міністерства культури і мистецтв України
від 23 березня 2005 р оку № 155 „Про
затвердження Порядку оформлення та видачі
свідоцтва про проведення гастрольних заходів”
Постанова КМУ від 14 січня 2004 року
Безоплатно
№ 27 „Про затвердження Положення про
Державний реєстр виробників,
розповсюджувачів і демонстраторів фільмів”

Видача свідоцтва
про внесення
суб’єкта
кінематографії до
Державного реєстру
виробників,
розповсюджувачів і
демонстраторів
фільмів
Видача ліцензій,
переоформлення
ліцензій на надання
освітніх послуг

Закон України „Про
кінематографію”

Закони України "Про
загальну середню
освіту";
"Про дошкільну
освіту";
"Про позашкільну
освіту"

Постанова КМУ від 8.08.2007 р. № 1019 "Про
ліцензування діяльності з надання освітніх
послуг"

Видача ліцензії,
переоформлення
ліцензії з
централізованого
водопостачання

Закон України „Про
ліцензування певних
видів господарської
діяльності”;
Закон України „Про

Постанова КМУ від 14 листопада 2000 р.
№ 1698 "Про затвердження переліку органів
ліцензування";
постанова КМУ від 21 травня 2009 р. № 498
"Про внесення змін до постанови Кабінету

15 неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян - для послуг
у сфері дошкільної,
загальної, середньої і
позашкільної освіти;
5 неоподатковуваних
мінімумів доходів
громадян – за видачу
копії та дубліката
Одна мінімальна
заробітна плата

5
1

2

3

господдарства

4

питну воду та
водопостачання”

16

Головне
управління
житловокомунального
господдарства

Видача ліцензії,
переоформлення
ліцензії з
централізованого
водовідведення

Закон України „Про
ліцензування певних
видів господарської
діяльності”;
Закон України „Про
питну воду та
водопостачання”

17

Головне
управління
житловокомунального
господарст
ва

Видача та
переоформлення
ліцензії з
виробництва
теплової енергії
(крім теплової
енергії, що
виробляється на
теплоелектроцентра
лях, когенераційних
установках та
установках з

Закон України „Про
ліцензування певних
видів господарської
діяльності;
Закон України „Про
теплопостачання”

5

Міністрів України від 29 листопада 2000 р.
№ 1755";
наказ Держкомпідприємництва України та
Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України від 14 лютого
2001 року №35/34 „Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та
водовідведення”
Постанова КМУ від 14 листопада 2000 р.
№ 1698 "Про затвердження переліку органів
ліцензування";
постанова КМУ від 21 травня 2009 р. № 498
"Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 листопада 2000 р.
№ 1755";
наказ Держкомпідприємництва України та
Державного комітету будівництва, архітектури
та житлової політики України від 14 лютого
2001 року №35/34 „Ліцензійні умови
провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та
водовідведення”
Постанова КМУ від 14 листопада 2000 р.
№ 1698 "Про затвердження переліку органів
ліцензування";
постанова КМУ від 21 травня 2009 р. № 498
"Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 листопада 2000 р.
№ 1755";
наказ Держкомпідприємництва України та
Мінжитлокомунгоспу України від 30 грудня
2008 року №16 7/417 „Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з виробництва теплової енергії (крім

6

Одна мінімальна
заробітна плата

Одна мінімальна
заробітна плата

6
1

2

3

4

використанням не
традиційних або
поновлюваних
джерел енергії)
18

Головне
управління
житловокомунально
го
господарст
ва

Видача та
переоформлення
ліцензії з
транспортування
теплової
магістральними та
місцевими
(розподільчими)
тепловими
мережами

Закон України „Про
ліцензування певних
видів господарської
діяльності”;
Закон України „Про
теплопостачання”

19

Головне
управління
житловокомунального
господарст
ва

Видача та
переоформлення
ліцензії з
постачання теплової
енергії

Закон України „Про
ліцензування певних
видів господарської
діяльності”;
Закон України „Про
теплопостачання”

20

Відділ у
справах
національностей та

Проведення
реєстрації статутів,
змін та доповнень
до статутів

Закон України "Про
свободу совісті та
релігійні організації"

5

теплової енергії, що виробляється на
теплоелектроцентралях, когенераційних
установках та установках з використанням
нетрадиційних або поновлюваних джерел
енергії”
Постанова КМУ від 14 листопада 2000 р.
№ 1698 "Про затвердження переліку органів
ліцензування";
постанова КМУ від 21 травня 2009 р. № 498
"Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 листопада 2000 р.
№ 1755";
Наказ Держкомпідприємництва України та
Мінжитло комунгоспу України від 30 грудня
2008 року №16 8/418 „Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування теплової магістральними та місцевими (розподільчими)
тепловими мережами”
Постанова КМУ від 14 листопада 2000 р.
№ 1698 "Про затвердження переліку органів
ліцензування";
постанова КМУ від 21 травня 2009 р. № 498
"Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 29 листопада 2000 р.
№ 1755";
наказ Держкомпідприємництва України та
Мінжитло комунгоспу України від 30 грудня
2008 року №16 9/419 „Про затвердження
Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з постачання теплової енергії”
Наказ по відділу у справах національностей та
релігій обласної державної адміністрації від
27 серпня 2009 року № 7-Д

6

Одна мінімальна
заробітна плата

Одна мінімальна
заробітна плата

Безоплатно

7
1

21

22

2

3

релігій
Інспекція
державного
технічного
нагляду

релігійних громад
Проведення огляду
під час реєстрації ,
перереєстрації та
знаття з обліку :
трактора,
самохідного шасі,
самохідної
сільськогосподарської, меліоративної
та дорожньобудівельної
машини;
тракторного
причепа, агрегатів,
змонтованих на
шасі причепа, інших
причіпних машин,
що експлуатуються
на автомобільних
дорогах загального
користування
Видача:
державного
номерного знака;
номерного знака
«Транзит»;
свідоцтва про
реєстрацію машини;
талона про
проходження
державного
технічного огляду;
посвідчення
тракториста-

Інспекція
державного
технічного
нагляду

4

5

6

Постанова КМУ від 08.07.2009 р. № 694 "Про
затвердження Порядку відомчої реєстрації та
зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших
механізмів"

самохідного
шасі,самохідної
сільськогосподарської
меліоративної та
дорожньобудівельної
машини - 37,31
тракторного причепа,
агрегатів,
змонтованих на шасі
причепа, інших
причіпних машин, що
експлуатуються на
автомобільних
дорогах загального
користування -18,65

Постанова КМУ від 08.07.2009 р. № 694 "Про
затвердження Порядку відомчої реєстрації та
зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших
механізмів";
Постанова КМУ від 02.04.1994 р. № 217 "Про
затвердження Положення про порядок видачі
посвідчень тракториста-машиніста";
Постанова КМУ від 28.04 2009 р. № 403 "Про
затвердження Порядку проведення державного
технічного огляду тракторів, самохідних шасі,

державного
номерного знака
-62,25;
номерного знака
«Транзит» -27,50;
свідоцтва про
реєстрацію машини
-27,50;
талона про
проходження
державного
технічного
огляду – 15,00;

8
1

2

3

4

5

машиніста;
талона
попереджень;
талона тимчасового
обліку машин

самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших
механізмів"

6

посвідчення
трактористамашиніста – 27,50;
талона попереджень
-15,00;
талона тимчасового
обліку машин – 15,00
7,46

23

Інспекція
державного
технічного
нагляду

Внесення змін до
свідоцтва про
реєстрацію машини,
посвідчення
тракториста машиніста

Постанова КМУ від 08.07.2009 р. № 694 "Про
затвердження Порядку відомчої реєстрації та
зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших
механізмів"

24

Інспекція
державного
технічного
нагляду

Проведення річного
державного
технічного огляду:
трактора, машини;
причепа

Постанова КМУ від 28.04 2009 р. № 403 "Про
затвердження Порядку проведення державного
технічного огляду тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших
механізмів"

трактора, машини 7,46;
причепа – 3,37

25

Інспекція
державного
технічного
нагляду

Складання іспиту
для одержання
посвідчення
трактористамашиніста:
теоретичного;
практичного;
екстернатом:
теоретичного;
практичного

Постанова КМУ від 02.04.1994 р. № 217 "Про
затвердження Положення про порядок видачі
посвідчень тракториста-машиніста"

теоретичного – 14,92;
практичного – 37,31
екстернатом:
теоретичного –
146,23;
практичного – 223,84

26

Інспекція

Видача:

Постанова КМУ від 08.07.2009 р. № 694 "Про

державного

9
1

2

3

державного
технічного
нагляду

державного
номерного знака;
дубліката свідоцтва
про реєстрацію
машини;
посвідчення
тракториста
машиніста;
талона
попереджень;
талона тимчасового
обліку машини
замість втрачених
або таких, що стали
непридатними
Реєстрація машини,
причепа, з дня
придбання яких
минуло більше як
10 днів:
державного
номерного знака;
свідоцтва про
реєстрацію машини;
талона тимчасового
обліку машини
Проведення
технічної
експертизи, аналізу
та видачу висновку
про :
якість проданих і
відремонтованих
машин, вузлів та їх
складових частин у

27

Інспекція
державного
технічного
нагляду

28

Інспекція
державного
технічного
нагляду

4

5

затвердження Порядку відомчої реєстрації та
зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших
механізмів";
Постанова КМУ від 02.04.1994 р. № 217 "Про
затвердження Положення про порядок видачі
посвідчень тракториста-машиніста"

Постанова КМУ від 08.07.2009 р. № 694 "Про
затвердження Порядку відомчої реєстрації та
зняття з обліку тракторів, самохідних шасі,
самохідних сільськогосподарських, дорожньобудівельних і меліоративних машин,
сільськогосподарської техніки, інших
механізмів"

Постанова КМУ від 17.03.1998 р. № 298 "Про
розміри зборів за послуги, що надаються
інспекціями державного технічного нагляду
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій"

6

номерного знака –
124,50;
дубліката свідоцтва
про реєстрацію
машини – 55,00;
посвідчення
тракториста
машиніста – 55,00;
талона попереджень –
30,00
талона тимчасового
обліку машини
замість втрачених або
таких, що стали
непридатними – 30,00
державного
номерного знака –
124,50;
свідоцтва про
реєстрацію машини –
55,00;
талона тимчасового
обліку машини –
30,00
наявність шкідливих
викидів у двигуні
внутрішнього
згоряння:
дизельному – 74,61;
бензиновому – 37,31;
відповідність
матеріально-технічної
бази навчального

10
1

2

3

зв’язку з розглядом
відповідної
претензії власника
(користувача);
якість паливномастильних
матеріалів, якими
забезпечується
агропромисловий
комплекс;
залишковий
моторесурс під час
визначення
реалізації вартості
машини, вузла,
агрегату;
відповідність
технічним вимогам
самостійно
виготовлених,
(складених) машин,
причепів;
наявність
шкідливих викидів
у двигуні
внутрішнього
згоряння:
дизельному;
бензиновому;
відповідність
матеріальнотехнічної бази
навчального закладу
вимогам навчальних
програм з питань

4

5

6

закладу вимогам
навчальних програм з
питань підготовки
трактористівмашиністів – 37,31;
технічний стан
машини, причепа, що
стали непридатними
внаслідок аварії чи
стихійного лиха-37,31

11
1

2

29

Інспекція
державного
технічного
нагляду

30

Інспекція
державного
технічного
нагляду

31

Управління
у справах
сім'ї та
молоді
Відділ
охорони
культурної
спадщини
Відділ
охорони
культурної
спадщини

32

33

3

4

підготовки
трактористівмашиністів;
технічний стан
машини, причепа,
що стали
непридатними
внаслідок аварії чи
стихійного лиха
Реєстрація груп з
підготовки
трактористівмашиністів і
навчальних класів
Виїзд державного
інспектора на місце
фактичного
перебування
машини, причепа та
розташування
об’єкта за викликом
власника
Згода на виїзд дітей
за кордон на
відпочинок та
оздоровлення
Погодження
проекту відведення
земельної ділянки

Стаття 186-1
Земельного кодексу
України

Погодження
Пункт 4 статті 16
розміщення реклами Закону України „Про
на пам'ятках
рекламу”
місцевого значення,

5

6

Постанова КМУ від 17.03.1998 р. № 298 "Про
розміри зборів за послуги, що надаються
інспекціями державного технічного нагляду
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій"

37,31

Постанова КМУ від 17.03.1998 р. № 298 "Про
розміри зборів за послуги, що надаються
інспекціями державного технічного нагляду
обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій"

11,14 грн. за 10 км.

Постанова КМУ від 21 грудня 2005 року
№ 1251 "Про затвердження Порядку організації
виїзду дітей за кордон на відпочинок та
оздоровлення" (зі змінами)

Безоплатно

Безоплатно

Безоплатно

12
1

2

34

Відділ
охорони
культурної
спадщини

35

Відділ
охорони
культурної
спадщини
Відділ
охорони
культурної
спадщини

36

3

в межах зон
охорони таких
пам'яток (дозвіл на
розміщення
зовнішньої реклами)
Дозвіл на
проведення робіт на
пам'ятках місцевого
значення (крім
пам'яток
археології), їх
територіях та в
зонах охорони,
реєстрація дозволів
на проведення
археологічних
розвідок, розкопок
Дозвіл на
відновлення
земляних робіт
Погодження
програм та проектів
містобудівних
архітектурних і
ландшафтних
перетворень,
будівельних,
меліоративних,
шляхових,
земельних робіт,
реалізація яких
може позначитися
на стані пам’яток
місцевого значення,

4

5

6

Пункт 13 частини 1
статті 6 Закону України
„Про охорону
культурної спадщини”

Безоплатно

Пункт 15 частини1
статті 6 Закону України
„Про охорону
культурної спадщини"
Пункт 9 частини 1
статті 6 Закону України
„Про охорону
культурної спадщини”

Безоплатно

Безоплатно

13
1

37

38

39

40

2

3

4

5

6

їх територій і зон
охорони
Відділ
Погодження та
Стаття 186-1
Безоплатно
охорони
затвердження
Земельного кодексу
культурної проектів
України
спадщини
землеустрою
сільськогосподарськ
их підприємств,
установ і
організацій,
особистих
селянських,
фермерських
господарств
Відділ
Погодження
Пункт 16 частини1
Безоплатно
охорони
відчуження або
статті 6 Закону України
культурної передачі пам'яток
„Про охорону
спадщини
місцевого значення культурної спадщини”
їхніми власниками
чи уповноваженими
ними органами
іншим особам у
володіння,
користування або
управління
Адміністративні послуги, що надаються районними державними адміністраціями та міськими радами міст обласного значення
Державний Державна
Закон України "Про
170,00
реєстратор реєстрація
державну реєстрацію
юридичних осіб
юридичних осіб та
фізик-них осібпідприємців"
Державна
Закон України "Про
34,00
реєстрація фізичних державну реєстрацію
осіб-підприємців
юридичних осіб та
фізичних осіб-

14
1

41

42

2

3

Державна
реєстрація змін до
установчих
документів
юридичної особи
Державна
реєстрація змін до
відомостей про
фізичну особупідприємця

43

Державна
реєстрація
припинення
юридичної особи

44

Державна
реєстрація
припинення
підприємницької
діяльності фізичної
особи – підприємця
Надання відомостей
з Єдиного
державного реєстру

45

46

Надання виписки з
Єдиного держаного
реєстру

47

Довідка про

4

5

підприємців"
Закон України "Про
державну реєстрацію
юридичних осіб та
фізичних осібпідприємців"
Закон України "Про
державну реєстрацію
юридичних осіб та
фізичних осібпідприємців"

51,00

10,20

Закон України "Про
державну реєстрацію
юридичних осіб та
фізичних осібпідприємців"
Закон України "Про
державну реєстрацію
юридичних осіб та
фізичних осібпідприємців"
Закон України "Про
державну реєстрацію
юридичних осіб та
фізичних осібпідприємців"
Закон України "Про
державну реєстрацію
юридичних осіб та
фізичних осібпідприємців"
Стаття 23 Закону

6

51,00

17,00

Наказ Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва від
20.10.2005 р. № 99 "Про розмір та порядок
внесення плати, що справляється за одержання
витягу та довідки з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"

51,00 грн.(5,10 грн. та
45,90 грн.) та 3,40
грн. за кожну надану
сторінку
17,00 грн. (1,70 грн. та
15,30 грн.). та 3,40
грн. за кожну надану
сторінку
34,00 грн.

15
1

2

48

Державний
адміністрат
ор

49

Державний
адміністрат
ор

50

Відділ
містобудув
ання, архітектури та
житловокомунально
го господдарства

3

4

резервування
найменування
юридичної особи

України "Про державну
реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб підприємців"

Довідка з Реєстру
документів
дозвільного
характеру

Закон України "Про
дозвільну систему у
сфері господарської
діяльності"

5

6

Постанова Кабінету Міністрів України від
21.05.2009 р. № 526 "Про заходи щодо
упорядкування видачі документів дозвільного
характеру у сфері господарської діяльності";
наказ Держкомпідприємництва України від
18.04.2006 р. № 39 "Про Тимчасовий порядок
формування, ведення та користування реєстром
документів дозвільного характеру"
Адміністративні послуги, що надаються районними державними адміністраціями
Видача довідки з
Стаття 5 Закону
Наказ Держкомпідприємництва України від
реєстру документів України "Про дозвільну 22.09.2006 р. № 82 "Про заходи щодо
дозвільного
систему у сфері
забезпечення видачі відомостей з реєстру
характеру
господарської
документів дозвільного характеру"
діяльності"
Погодження
постанова Кабінету Міністрів України від
містобудівної
20.07.2000 р. № 1146 “Про затвердження
документації
Типових положень про управління
містобудування та архітектури обласної
державної адміністрації

Безоплатно

51

Видача
будівельного
паспорту забудови
земельної ділянки

Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності"

Безоплатно

52

Видача
містобудівних умов
та обмежень

Закон України "Про
регулювання
містобудівної

Безоплатно

Безоплатно

Безоплатно

16
1

2

53

54

Управління
праці та соціального
захисту
населення

3

Видача посвідчень
ветеранам праці

56

Видача посвідчень
ветеранам війни

57

Видача посвідчень
жертвам
нацистських
переслідувань
Видача посвідчень
дітям війни

59

60

5

забудови територій діяльності"
Надання дозволу на Закон України "Про
розміщення реклами місцеве
самоврядування в
Україні"
Повідомна
Закон України "Про
реєстрація
колективні договори і
колективних
угоди"
договорів

55

58

4

Видача посвідчень
особам, які
одержують
державну соціальну
допомогу
Видача довідок
пільговикам різних

6

Безоплатно

Безоплатно

Закон України "Про
основні засади
соціального захисту
ветеранів праці та
інших громадян
похилого віку в
Україні"
ЗУ "Про статус
ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту "
ЗУ "Про жертви
нацистських
переслідувань"

Безоплатно

Закон України "Про
соціальний захист дітей
війни"
ЗУ "Про державну
соціальну допомогу
інвалідам дитинства та
дітям-інвалідам"

Безоплатно

Безоплатно

Безоплатно

Безоплатно

Постанова КМУ від 29.01.2003 № 117 “Про
Єдиний Державний автоматизований реєстр

Безоплатно

17
1

2

категорій
Видача посвідчень
постраждалим і
учасникам ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській
АЕС, дружині
(чоловікові) або
опікунові дітей
померлого:
"Учасник ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській
АЕС";
"Потерпілий від
Чорнобильської
катастрофи"
Видача довідки про
посівні площі
об’єктів державного
цінового
регулювання

61

62

63

3

Відділ
освіти

4

5

Закон України "Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи" (ст.65 пт.4)

осіб, які мають право на пільги ”
Постанова Кабінету Міністрів України № 51 від
20.01.97 р. «Про затвердження Порядку видачі
посвідчень особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи» (порядок видачі
посвідчень особам , що постраждали в
результаті чорнобильської катастрофи

Постанова КМУ від 16.05.2007р.№ 736 "Про
запровадження державних форвардних
закупівель зерна"

6

Безоплатно

Безоплатно

Атестація
дошкільних
навчальних установ,
розташованих на
певній території

Закон України "Про
дошкільну освіту"
(ст.19 ч.2 аб.9)

Безоплатно

64

Атестація
педагогічних
працівників

Закон України "Про
освіту" (ст.14 ч.2 аб.3)

Безоплатно

65

Атестація
педагогічних

Закон України "Про
дошкільну освіту"

Безоплатно

18
1

2

66
67

Служба у
справах
дітей

3

4

працівників
дошкільних освітніх
установ

(ст.19 ч.2 аб.7)

Атестація установ
освіти

Закон України "Про
освіту" (ст.15 ч.2 аб.1)

Надання дозволу на
вчинення
правочинів
нерухомого майна,
яке належить дітям

Статті 1, 21 Закону
України "Про
звернення громадян";
стаття 5 Закону
України "Про
інформацію";
стаття 12 Закону
України "Про основи
соціального захисту
бездомних громадян і
безпритуль-них дітей"
частини 2,3 статті 18
Закону України "Про
охорону дитинства"
Статті 1, 21 Закону
України "Про
звернення громадян"
стаття 5 Закону
України "Про
інформацію"

68

Надання висновку
про доцільність
(недоцільність)
повернення дити-ни
до батьків, чи осіб,
які їх замі-нюють,
або до закладу, який
вона самовільно
залишила

69

Реєстрація
народження
підкинутої чи
знайденої дитини

5

6

Безоплатно
Постанова КМУ від 24 вересня 2008 року
№ 866 "Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов'язаної з захистом прав дитини"

Безоплатно

Постанова КМУ від 24 вересня 2008 року
№ 866 "Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов'язаної з захистом прав дитини"

Безоплатно

Постанова КМУ від 24 вересня 2008 року
№ 866 "Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов'язаної з захистом прав дитини"

Безоплатно

19
1

2

3

4

5

6

70

Надання витягу з
обліковостатистичної картки
дитини

Статті 1, 21 Закону
України "Про
звернення громадян"
стаття 5 Закону
України "Про
інформацію"

Лист Міністерства освіти та науки України від
15.03.2010р. №1/9-176

Безоплатно

71

Надання висновку
щодо можливості
передання дитини
матері чи батькові,
які повернулись з
місць позбавлення
волі
Надання висновку
про доцільність
(недоцільність)
встановлення
опіки, піклування
та відповідність
її/його інтересам
дитини

Статті 1, 21 Закону
України "Про
звернення громадян";
стаття 5 Закону
України "Про
інформацію"

Постанова КМУ від 24 вересня 2008 року
№ 866 "Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов'язаної з захистом прав дитини"

Безоплатно

Статті 1, 21 Закону
України "Про
звернення громадян";
стаття 5 Закону
України "Про
інформацію";
статті 5, 11, 30 Закону
України "Про забезпечення організаційноправових умов
соціального захисту
дітей-сиріт та дітей,
позбавленого батьківського піклування";
статті 5, 24, 25 Закону
України "Про охорону
дитинства"
Статті 1, 21 Закону
України "Про
звернення громадян";
стаття 5 Закону

Постанова КМУ від 24 вересня 2008 року
№ 866 "Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов'язаної з захистом прав дитини"

Безоплатно

Постанова Кабінету Міністрів України від
8 жовтня 2008 р. № 905 "Про затвердження
Порядку провадження діяльності з усиновлення
та здійснення нагляду за дотриманням прав

Безоплатно

72

73

Надання висновку
про доцільність
(недоцільність)
усиновлення та

20
1

74

75

76

2

3

4

5

6

відповідність його
інтересам дитини

України "Про
інформацію"

усиновлених дітей"

Надання висновку
про можливість
заявників бути
усиновлювачами,
взяття їх на облік,
як кандидатів в
усиновлювачі;
продовження строку
дії висновку про
можливість бути
усиновлювачами;
надання висновку
про доцільність
усиновлення та його
відповідність
інтересам дитини
Надання висновку
про доцільність
усиновлення одним
із подружжя дитини
другого з подружжя
Видача направлення
потенційним
усиновлювачам,
опікунам,
піклувальникам,
батькамвихователям,
прийомним батькам
на відвідування
закладів з метою
налагодження

Статті 1, 21 Закону
України "Про
звернення громадян";
стаття 5 Закону
України "Про
інформацію"

Постанова Кабінету Міністрів України від
8 жовтня 2008 р. № 905 "Про затвердження
Порядку провадження діяльності з усиновлення
та здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей"

Безоплатно

Сімейний кодекс
України

Постанова Кабінету Міністрів України від
8 жовтня 2008 р. № 905 "Про затвердження
Порядку провадження діяльності з усиновлення
та здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей"
Постанова Кабінету Міністрів України від
8 жовтня 2008 р. № 905 "Про затвердження
Порядку провадження діяльності з усиновлення
та здійснення нагляду за дотриманням прав
усиновлених дітей"

Безоплатно

Безоплатно

21
1

2

3

4

5

6

психологічного
контакту з дитиною
77

78

79

80

Встановлення,
припинення
опіки(піклування)
над дитиною чи її
майном; звільнення
опікуна(піклувальн
ика) від здійснення
повноважень;
призначення особи,
яка буде
представляти
інтереси дитини.
Видача висновків
про можливість
створення
прийомної сім’ї,
дитячого будинку
сімейного типу

Сімейний кодекс
України

Постанова Кабінету Міністрів України від
24 вересня 2008 року № 866 "Питання
діяльності органів опіки та піклування,
пов'язаної з захистом прав дитини"

Безоплатно

Сімейний кодекс
України

Безоплатно

Надання дозволу на
відрахування
дитини з
навчального закладу
Надання довідки
громадянам для
отримання
додаткової
соціальної
відпустки

Закону України "Про
освіту"

Постанова Кабінету Міністрів України від
26.04.2002 року № 565 “Про затвердження
Положення про прийомну сім’ю”;
Постанова Кабінету Міністрів України від
26.04.2002 р. № 564 "Про затвердження
Положення про дитячий будинок сімейного
типу"
Наказ Міністерства освіти України № 245 від
15.07.96 "Про затвердження Положення про
порядок переведення, відрахування та
поновлення студентів вищих закладів освіти"

Статті 1, 21 Закону
України "Про
звернення громадян";
стаття 5 Закону
України "Про
інформацію";
стаття 19 Закону
України "Про
відпустки"

Безоплатно

Безоплатно

22
1

81

2

Управління
по
сприянню
розвитку
торгівлі та
побутового
обслуговув
ання

82

83

Управління
земельних
відносин та
охорони
навколишнього
природного
середовища

84

Фінансове

3

4

5

Адміністративні послуги, що надаються органами місцевого самоврядування
Міські ради міст обласного значення
Встановлення
Пункт 9 власних повно- Пункт 7 Правил роздрібної торгівлі
режиму роботи
важень, пункт 4 делего- алкогольними напоями, затвердженими
підприємств,
ваних повноважень
постановою Кабінету Міністрів України від
установ та
статті 30 Закону
30.07.1996 року №854
організацій сфери
України "Про місцеве
обслуговування
самоврядування в
Україні";
Встановлення
режиму роботи
підприємств,
установ та
організацій сфери
обслуговування у
нічний час
Дозвіл на
експлуатацію
об"єкта поводження
з небезпечними
відходами

Надання довідки
про перебування на
квартирному обліку
при міськвиконкомі
за місцем
проживання
Погодження

6

Безоплатно

Пункт 9 власних повноважень, пункт 4 делегованих повноважень
статті 30 Закону
України "Про місцеве
самоврядування в
Україні"
Підпункти а, е, з, л, м
статті 21 Закону
України "Про відходи";
підпункт 5 пункту а
делегованих
повноважень статті 28
Закону України "Про
місцеве
самоврядування в
Україні"
Житловий кодекс
Української РСР.

Пункт 7 Правил роздрібної торгівлі
алкогольними напоями, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від
30.07.1996 року №854

Безоплатно

Положення про порядок надання дозволів на
експлуатацію об"єктів поводження з
небезпечними відходами

Безоплатно

Правила обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих
приміщень в Україні

Безоплатно

Бюджетний кодекс

Наказ Держказначейства України від

Безоплатно

23
1

85

2

88

4

управління

повернення коштів з України,
міського бюджету

Відділ сім'ї
та молоді

Видача посвідчення
батьків
багатодітних сімей

86

87

3

Видача посвідчення
дитини з
багатодітної сім'ї

Управління
забезпечення
діяльності
міської
ради

Видача копії
рішення або витягу
з рішення міської
ради, копії
протоколу або
витягу з протоколу
сесії міської ради
Видача копії
рішення або витягу
з рішення
виконавчого
комітету, копії
протоколу або

Закони України: "Про
внесення змін до
деяких законодавчих
актів України з питань
соціального захисту
багатодітних сімей";
"Про охорону
дитинства"
Закони України: "Про
внесення змін до
деяких законодавчих
актів України з питань
соціального захисту
багатодітних сімей";
"Про охорону
дитинства"
Закон України "Про
місцеве
самоврядування в
Україні";
Закон України "Про
звернення громадян";
Закон України "Про
доступ до публічної
інформації"
Закон України "Про
місцеве
самоврядування в
Україні";
Закон України "Про
звернення громадян"

5

10.12.2002 року № 226 "Про затвердження
порядку повернення коштів, помилково або
надмірно зарахованих до державного або
місцевих бюджетів"
Постанова Кабінету Міністрів України від
03.03.2010 р. № 209 "Деякі питання
виготовлення і видачі посвідчень батьків та
дитини з багатодітної сім'ї"

Постанова Кабінету Міністрів України від
03.03.2010 р. № 209 "Деякі питання
виготовлення і видачі посвідчень батьків та
дитини з багатодітної сім'ї"

6

Безоплатно

Безоплатно

Безоплатно

Безоплатно

24
1

2

3

витягу з протоколу
засідання
виконавчого
комітету, копії
розпорядження
міського голови
Видача завірених
копій службових
документів

89

90

Відділ
архітектури
та
містобудув
ання

Надання
містобудівних умов
і обмежень
забудови земельної
ділянки

91

Відділ
Дозвіл на
містобудва розміщення
ння та
зовнішньої реклами
архітектури

92

Комісія з
розгляду

4

Закон України "Про
місцеве
самоврядування в
Україні";
Закон України "Про
звернення громадян"
Закон України "Про
місцеве самовряднування в Україні",
Закон України "Про
регулювання містобудівної діяльності",
Закон України "Про
архітектурну
діяльність",
Закон України "Про
основи містобудування",
Закон України „Про
рекламу”;

5

Постанова КМУ від 29.12.03 р. №2067 "Про
затвердження Типових правил розміщення
зовнішньої реклами" (пункт 3 абзац 1 порядку);
постанова Кабінету Міністрів України
від 30.03.94 р. №198 "Про затвердження Єдиних
правил ремонту і утримання автомобільних
доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил
користування ними та охорони" (пункт 36-1
єдиних правил)
Висновок про
Земельний кодекс
Постанова КМУ від 23.12.09 №1420 "Деякі
погодження проекту України (статті118, 151, питання реалізації ст.186-1 Земельного кодексу

6

Безоплатно

Безоплатно

Безоплатно

Безоплатно

25
1

93

94

2

3

4

питань
пов’язаних
з погодженням
документації із землеустрою

землеустрою щодо
відведення
земельної ділянки
або місця
розташування
об’єкта

186-1)

Відділ
ведення
Державного реєстру
виборців
Управління
житловокомунально
го
господарст
ва

Надання письмової
інформації виборцю
щодо змісту його
персональних даних
у Реєстрі
Дозвіл (ордер) на
видалення зелених
насаджень на
території населеного пункту, за
винятком випадків
видалення аварійних, сухостійних і
фаутних дерев
Ордер на вселення в
житлове
приміщення

ЗУ "Про Державний
реєстр виборців"

Дозвіл на
проведення
публічних
богослужінь,
релігійних обрядів
та процесій

Закон України "Про
свободу совісті та
релігійні організації"
(стаття 24 абзац 4)

95

Житловий
відділ

96

Оргвідділ
міської
ради

Житловий кодекс
України (стаття 15
абзац11, стаття16 абзац
8)

5

6

України"

Безоплатно

Постанова Кабінету Міністрів України від
01.08.06 р. №1045 "Про затвердження Порядку
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у
населених пунктах" (пункт3 абзац1 порядку)

Безоплатно

Постанова Кабінету Міністрів України від
31.03.2004 р. № 422 "Про затвердження
Порядку формування фондів житла для
тимчасового проживання та Порядку надання і
користування житловими приміщеннями з
фондів житла для тимчасового проживання"
(пункт15 порядку)

Безоплатно

Безоплатно

26
1

97

2

Служба у
справах
дітей міської ради

98

99

100

101

Орган
опіки та
піклування
міської
ради

102

Управління
праці та

3

4

5

6

Висновок про
можливість
створення
прийомної родини

Постанова Кабінету Міністрів України від
26.04.2002 р. №565 "Про затвердження
Положення про прийомну сім'ю" (пункт 5 абзац
1 положення)

Безоплатно

Направлення у
дитячу установу для
знайомства та
установлення
контакту з дитиною - сиротою або
дитиною,
позбавленою
батьківського
піклування
Призначення опіки
над дітьмисиротами та дітьми
позбавленими
батьківського
піклування
Висновок про
можливість
створення дитячого
будинку сімейного
типу
Дозвіл на виїзд за
кордон для
відпочинку дітейсиріт і дітей, що
залишилися без
піклування батьків
Направлення у
навчальні заклади

Постанова Кабінету Міністрів України від
28.08.2003 р. №1377 "Про затвердження
Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути
усиновлені, осіб, які бажають усиновити
дитину, та здійснення нагляду за дотриманням
прав дітей після усиновлення" (пункт 14 абзац
1 порядку)

Безоплатно

Закон України "Про
охорону дитинства"
(стаття 5 абзац 6)

Сімейний кодекс
України (ст.256-8 пт.1)

Постанова Кабінету Міністрів України від
23.04.2003 р. №569 "Про затвердження Порядку
повернення до України позбавлених
батьківського піклування дітей, які є
громадянами України" (пункт 6 абзац 2
порядку)
Постанова Кабінету Міністрів України від
26.04.2002 р. №564 "Про затвердження
Положення про дитячий будинок сімейного
типу" (пт.3 аб.1 положення),
Постанова Кабінету Міністрів України від
14.04.1997 р. №323 "Про організаційне і
фінансове забезпечення відпочинку та
оздоровлення дітей в Україні" (пункт13 абзац 2)

Безоплатно

Постанова Кабінету Міністрів України від
30.05.07 р. №790 "Про затвердження типових

Безоплатно

27
1

2

соціального
захисту
населення

103

104

3

4

5

Закон України "Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи" (стаття 65
пункт 4)

положень про Головне управління праці та
соціального захисту населення обласної,
Київської міської, управління праці та
соціального захисту населення
Севастопольської міської і про управління праці
та соціального захисту населення районної,
районної у мм. Києві та Севастополі державної
адміністрації" (пункт 4 пп.16 типового
положення №1)
Постанова Кабінету Міністрів України від
20.01.1997 р. №51 "Про затвердження Порядку
видачі посвідчень особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи"
(порядок видачі посвідчень особам , що
постраждали в результаті чорнобильської
катастрофи пункт10 абзац3)

системи соціального
захисту населення
інваліду та дитиніінваліду

Посвідчення
постраждалим і
учасникам ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС,
дружині (чоловікові) або опікунові
дітей померлого:
"Учасник лікві-дації
наслідків аварії на
Чорно-бильській
АЕС";
"Потерпілий від
Чорнобильської
катастрофи"
Видача посвідчення
"Ветеран війни"

Закон України "Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту"

Постанова Кабінету Міністрів України від
30.05.2007 р. №790 "Про затвердження типових
положень про Головне управління праці та
соціального захисту населення обласної,
Київської міської, управління праці та
соціального захисту населення
Севастопольської міської і про управління праці
та соціального захисту населення районної,
районної у мм. Києві та Севастополі державної
адміністрації" (пт.4 пп.14 типового положення

6

Безоплатно

Безоплатно
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1

2

3

4

5

6

№2)
105

Призначення
піклування над
повнолітніми
дієздатними
особами, які за
станом здоров'я
потребують догляду

Закон України "Про
місцеві державні
адміністрації"
(ст.23 аб.5)

106

Реєстрація
колективних
договорів

Закон України "Про
колективні договори і
угоди" (ст.9 аб.11);
Кодекс законів про
працю України (ст.15
аб.1)

107

Бюро
Свідоцтво на право
технічної
власності на
інвентариза нерухоме майно
ції

108

Управління
освіти

Атестація
дошкільних

Закон України "Про
приватизацію
державного житлового
фонду" (ст.8 пт.7),
Закон України "Про
місцеве
самоврядування в
Україні"
Закон України "Про
дошкільну освіту"

Безоплатно

Постанова Кабінету Міністрів України від
Безоплатно
05.04.1994 р. №225 "Про порядок повідомної
реєстрації галузевих і регіональних угод,
колективних договорів" (пт.1 Положення про
порядок повідомної реєстрації галузевих і
регіональних угод, колективних договорів);
постанова Кабінету Міністрів України від
30.05.07 р. №790 "Про затвердження типових
положень про Головне управління праці та
соціального захисту населення обласної,
Київської міської, управління праці та
соціального захисту населення
Севастопольської міської і про управління праці
та соціального захисту населення районної,
районної у мм. Києві та Севастополі державної
адміністрації" (типове положення №2 пт.4 пп.2
Постанова КМУ від 25 грудня 1996 року №1548 Декларується вартість
"Про встановлення повноважень органів
однієї нормо години
виконавчої влади та виконавчих органів міських
рад щодо регулювання цін (тарифів)"

Безоплатно

29
1

2

109

110

111

Міська
рада

112

113
114

Відділ
внутрішньо
ї політики
Госпрозрахункове
архітектурно-планувальне
бюро

3

4

5

6

навчальних установ,
розташованих на
певній території
Атестація
педагогічних
працівників

(ст.19 ч.2 аб.9)
Закон України "Про
освіту" (стаття 14
частина 2 абзац 3)

Безоплатно

Атестація
педагогічних
працівників
дошкільних освітніх
установ
Рішення про
передачу у
власність, надання у
постійне користування та оренду
земельних ділянок,
що пере-бувають у
кому-нальній
власності
Перевод земель, що
перебувають у
приватній власності,
з однієї категорії в
іншу
Реєстрація
об"єднань громадян

Закон України "Про
дошкільну освіту"
(стаття 19 частина 2
абзац 7)

Безоплатно

Присвоєння окремої
адреси новому
об'єкту

Земельний кодекс
України

Постанова Кабінету Міністрів України від
19.06.2006 р. №839 "Про вилучення, надання у
постійне користування і в оренду земельних
ділянок для суспільних та інших потреб,
погодження місць розташування об'єктів та
зміну цільового призначення земель" (пт.1 аб.2)

Земельний кодекс
України (стаття 9 абзац
3, стаття 12 абзац 3)
Закон України "Про
об"єднання громадян"
(ст.15 аб.7)
Закон України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності"

Безоплатно

Безоплатно

Постанова КМУ від 26.02.1993 року №140 "Про
затвердження Положення про порядок
легалізації об"єднань громадян"
Постанова КМУ від 20.05.2009 року "Про
затвердження Порядку надання вихідних даних
для проектування об"єктів містобудування"

42,50 грн.
241,13;
217,56;
154,26;
182,77
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1

2

3

Сільські, селищні, міські ради
115
Довідка про склад
сім"ї
116
Довідка про наявність земельної
ділянки
117
Довідка про
членство в
особистому
селянському
господарстві
118
Довідка про доходи
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

4

5

6

ЗУ "Про місцеве
самоврядування"
ЗУ "Про місцеве
самоврядування"

Безоплатно

ЗУ "Про місцеве
самоврядування"

Безоплатно

ЗУ "Про місцеве
самоврядування"
Довідка на
ЗУ "Про місцеве
поховання
самоврядування"
Скасування заповіту Закон України "Про
нотаріат"
Засвідчення
Закон України "Про
довіреності
нотаріат"
Засвідчення
Закон України "Про
заповіту
нотаріат"
Засвідчення підпису Закон України "Про
нотаріат"
Засвідчення підпису Закон України "Про
на довіреності
нотаріат"
Засвідчення підпису Закон України "Про
на заяві
нотаріат"
Засвідчення
Закон України "Про
дублікату заповіту
нотаріат"
Засвідчення копії
Закон України "Про
документа
нотаріат"
Державна
Закон України "Про
реєстрація актів
державну реєстрацію

Безоплатно

Безоплатно
Безоплатно
0,34
0,34
0,85
0,17
1,70
0,34
0,51
0,17
0,85

31
1

129

130

131

132

133

134

2

3

цивільного стану
Дозвіл на
будівництво
індивідуальних
житлових будинків

Прийняття в
експлуатацію та
визнання права
приватної власності
на житловий
будинок
Видача посвідчення
про державну
соціальну допомогу
інвалідам з
дитинства та дітямінвалідам
Надання копії
рішення сільської
ради та виконавчого
комітету сільської
ради
Довідка для
оформлення
спадщини ( з
урахуванням часу
на вияснення
обставин справи)
Довідка на
допомогу при
народженні з
урахуванням часу

4

актів цивільного стану"
п.10 ст.30 Закону
України “Про місцеве
самоврядування в
Україні”;
ст.21,27 Закону України
“Про планування і
забудову територій”;
Закон України "Про
місцеве
самоврядування в
Україні"
Закон України "Про
державну соціальну
допомогу інвалідам з
дитинства та дітямінвалідам"
Закон України "Про
місцеве
самоврядування в
Україні"

5

6

Наказ Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України від 30.10.2009 року №459
“Про затвердження Змін до Типових
регіональних правил забудови”

Безоплатно

Постанова КМУ від 09.09.2009р. № 1035

Безоплатно

Наказ МПСПУ від 16.11.07р. № 612 "Про
порядок обліку, зберігання, оформлення та
видачі посвідчень особам, які одержують
державну допомогу відповідно до Закону
України "Про державну соціальну допомогу
інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"

Безоплатно

Безкоштовно

Постанова КМУ від 27.01.2010 року № 66 " Про 8,20
затвердження Методики визначення
собівартості платних адміністративних послуг"

Постанова КМУ від 27.01.2010 року № 66 " Про 12,30
затвердження Методики визначення
собівартості платних адміністративних послуг"

32
1

135

136

2

3

на вияснення
обставин справи та
перевірку наданих
документів
Дозвіл на проведення зборів,
мітингів,
маніфестацій і
демонстрацій,
спортивних,
видовищних та
інших масових
заходів.
Видача посвідчення отримувача
державної
соціальної допомоги
інвалідам з
дитинства та дітямінвалідам

4

Закон України "Про
місцеве
самоврядування в
Україні";
Закон України "Про
звернення громадян";
Закон України "Про
доступ до публічної
інформації"
Закон України „Про
державну соціальну
допомогу інвалідам з
дитинства та дітямінвалідам”

_____________________________________
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