
Додаток 1 

до рішення виконавчого  комітету 

від 17. 06. 2020 року № 194 

 
Перелік адміністративних послуг, 

які надаються через «Центр надання адміністративних послуг»  

при  виконавчому  комітеті 

Вороновицької  селищної ради 

 

№ з/п  

Назва адміністративної послуги 

Законодавчі акти України, якими 

передбачено надання 

адміністративної послуги 

1 Реєстрація місця проживання особи  

 

 

 

                                    

ЗУ «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в 

Україні» 

2 Реєстрація місця перебування особи 

3 Про реєстрацію місця проживання малолітньої 

дитини 

4 Зняття з реєстрації місця проживання особи 

5 Внесення до паспорта громадянина України 

відомостей про зміну перейменування вулиць 

(проспектів, бульварів, площ, провулків, 

кварталів тощо), населених пунктів, 

адміністративно-територіальних одиниць, 

зміни в адміністративно-територіальному 

устрої 

6 Видача довідки про реєстрацію місця 
проживання особи 

 7 Видача довідки про зняття з реєстрації місця 
проживання особи 

8 Внесення до паспорта громадянина України 
відомостей про зміну нумерації будинків у 
зв’язку з упорядкуванням 

9 Заміна домової книги 

10 Витяг з домової книги 

11 Довідка до нотаріуса реєстрація місця 

проживання на день смерті 

12 Видача довідки про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

13 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, для передачі у власність, для 

будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд. 

 

 

 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про Державний земельний 

кадастр» 

ЗУ «Про землеустрій» 

 



14 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, для передачі у власність, для ведення 

особистого селянського господарства 

 Земельний кодекс України 

ЗУ «Про Державний земельний 

кадастр» 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

 15  

Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування на умовах оренди 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про Державний земельний 

кадастр» 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

 
16 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне  користування 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про Державний земельний 

кадастр» 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

 
17 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для послідуючого продажу 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

 
18 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, що забезпечує еколого-

економічне обгрунтування  

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

 
19  

Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

 

 

 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про Державний земельний 

кадастр» 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

 20 Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється 

 

 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про Державний земельний 

кадастр» 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

 
21 Погодження меж земельної ділянки Земельний кодекс України 

ст. 158 

 

22 Затвердження технічної документації із 

землеустрою 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

 
23 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» 

 
24 Передача у власність шляхом продажу 

земельної ділянки, на якій розташовані 

об’єкти нерухомого майна, що є власністю 

покупця земельної ділянки 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оренду землі» 

 



25 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» 

 26 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» 

 27 Припинення права власності на земельну 

ділянку у разі добровільної відмови власника 

землі. 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оренду землі» 

 28 Про внесення змін до сесійних рішень та 

надання дозволу на виготовлення технічної 

документації по встановленню меж земельної 

ділянки 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оренду землі» 

 29 Поновлення договору оренди земельної 

ділянки 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оренду землі» 

 30 Вилучення земельної ділянки з користування, 

власності  за згодою власника. 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 31 Затвердження технічної документації: 

з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки у межах населених пунктів; 

з бонітування грунтів ; 

з економічної оцінки земель; 

 

 

ЗУ «Про оцінку земель» 

32 Про затвердження технічної документації щодо 

поділу земельної ділянки 

 

ЗУ «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оренду землі» 

 33 Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оцінку земель» 

34 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» 

 
35 Прийняття рішення про продаж земельних 

ділянок комунальної власності (за зверненням 

особи) 

ЗУ “Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

36 Надання викопіювання з картографічних 

матеріалів 

Земельний кодекс України 

ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 

ЗУ «Про землеустрій» 

 



37   Державна реєстрація права власності на 

  нерухоме майно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України «Про державну  

реєстрацію  речових прав на 

нерухоме  

майно та їх обтяжень»  

 

 

 

38   Державна реєстрація інших (відмінних від 

права власності) речових прав на  нерухоме 

майно. 

 
39 Скасування запису Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

40 Внесення змін до записів Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень 

 
41 Надання інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

42 Державна реєстрація обтяжень нерухомого 

майна 

43 Скасування державної реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень 

     44 Державна реєстрація відмови від речових прав 

45 Державна реєстрація знищення об'єкта 

нерухомого майна 

46 Державна реєстрація рішення суду 

47 Державна реєстрація заборони вчинення 

реєстраційних дій 

48 Державна реєстрація припинення іншого 

речового права 

49 Державна реєстрація внесення змін до іншого 

речового права 

50 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

51 Державна реєстрація юридичної особи (у тому 

числі громадського формування) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУ «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань» 

 

 

 

52 Державна реєстрація створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи (у тому числі 

громадського формування) 

53 Державна реєстрація припинення 

відокремленого підрозділу юридичної особи (у 

тому числі громадського формування) 

54 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  

55 Державна реєстрація рішення про припинення 

юридичної особи (у тому числі громадського 

формування) 



56 Державна реєстрація рішення про відміну 

рішення про припинення юридичної особи (у 

тому числі громадського формування) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУ «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань» 

57 Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії), голови комісії або 

ліквідатора (у тому числі громадського 

формування) 

58 Державна реєстрація переходу юридичної особи 

на діяльність на підставі модельного статуту  

59 Державна реєстрація переходу юридичної особи 

з модельного статуту на діяльність на підставі 

установчого документа 

60 Державна реєстрація припинення юридичної 

особи (у тому числі громадського формування) 

в результаті її ліквідації 

61 Державна реєстрація припинення юридичної 

особи (у тому числі громадського формування) 

в результаті її реорганізації  

62 Державна реєстрація рішення про виділ 

юридичної особи (у тому числі громадського 

формування) 

63 Державна реєстрація фізичної особи - 

підприємця 

64 Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи — 

підприємця 

65 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) 

66 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 

67 Державна реєстрація змін до відомостей про 

фізичну особу – підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

68 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 



69 Виправлення помилок у відомостях Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань 

70 Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи- 

підприємця у разі її смерті 

71 Присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна 

Закон України “Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

72 Визначення адрес будинків Закон України “Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

73 Підготовка та укладання договорів про пайову 

участь у розвитку інфраструктури сіл при 

здійсненні замовниками 

будівництва/реконструкції об’єктів

Закон України “Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

74 Видача довідки про адресу об’єкта 

нерухомого майна 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

75 Видача ордеру на видалення зелених насаджень Закон України 

“Про благоустрій населених 

пунктів” 

76 видача  дозволу на порушення об'єктів 

благоустрою 

Закон України 

“Про благоустрій населених 

пунктів” 

77 Встановлення режиму роботи підприємств, 

установ та організацій сфери обслуговування 
Закон України 

“Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

78 Видача виписки з погосподарської книги Постанова КМУ №1127 від 

25.12.2015 р. 

ЗУ «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в 

Україні» 

79 

 

Надання дозволу на виготовлення проектно-

кошторисної документації на газифікацію 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 80 Надання дозволу на оренду нерухомого майна 

комунальної власності 

Закон України «Про оренду 

державного та коммунального 

майна» 
81 

 

Надання матеріальної допомоги громадянам Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 82 Надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 83 

 

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» 



84 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» 

85 Видача  виписки  з  погосподарської  книги Закон  України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні» 

86 Видача  довідки про  адресу  об'єкта  

нерухомого  майна 

Закон  України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні» 

87 Видача  ордеру  на видалення  зелених  

насаджень 

Закон  України «Про  благоустрій 

населених пунктів»  

88 видача  дозволу на  розміщення зовнішньої  

реклами 

Закон  України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні» 

Закон України « Про рекламу» 

89 видача  дозволу  на продовження дії  дозволу  

на  розміщення  зовнішньої реклами 

Закон  України «Про  місцеве  

самоврядування  в  Україні» 

Закон України « Про рекламу» 

90 наданя  допомоги  на поховання   деяких  

категорій  осіб 

Закон  України «Про  місцеве  

сомоврядування  в  Україні» 

91 надання  дозволу  на  виготовлення  

проектно-кошторисної  документації 

Закон  України «Про  місцеве  

сомоврядування  в  Україні» 

92 надання  довідок на  оформлення  субсидії, 

всіх  видів  соціальної  допомоги. 

 

Закон України  

 «Про житлово-комунальні послуги» 

Закон України «Про державні 

соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії» 

93 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» 

94 Надання пільги на придбання твердого та 

рідкого пічного палива і скрапленого газу  

Бюджетний кодекс  

України 

95 Призначення одноразової винагороди жінкам, 

яким присвоєно почесне звання України “Мати-

героїня” 

Закон України  

“Про державні нагороди України” 

96 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” 

 

 
97 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» 98 Надання державної допомоги при народженні 

дитини  

 99 Надання державної допомоги при усиновленні 

дитини 

100 Надання державної допомоги на дітей, над 

якими встановлено опіку чи піклування 



101 Надання державної допомоги на дітей 

одиноким матерям 

 102 Надання  допомоги  на  дітей, які  виховуються  

у  багатодітних сім'ях 

103 Надання грошової допомоги особі, яка 

проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу, який за 

висновком лікарської комісії медичного 

закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за ним  

ЗУ «Про психіатричну допомогу» 

104  Надання державної соціальної допомоги  

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам 
ЗУ «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам» 

105 Надання державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю 

ЗУ «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з інвалідністю» 

106 Надання державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям  

 

ЗУ «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» 

107 Надання  державної  допомоги  особі, яка  

доглядає  за хворою  дитиною 

Постанова  КМУ  від 28.11.2018 року  від  

„Про внесення зміни до  Порядку  

призначення  і  виплати державної  

допомоги  сім'ям з  дітьми” 
 108 Надання  тимчасової  державної  допомоги  

дітям,  батьки  яких    ухиляються  від   

сплати  аліментів  

Постанова  КМУ   від 22 лютого 2006 р. N 

189 «Про затвердження  Порядку  

призначення та виплати тимчасової 

державної    допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати    аліментів, не 

мають можливості утримувати дитину  

 або місце проживання їх невідоме  

 109 Надання  державної  соціальної  допомоги  

дітям  померлого  годувальника 

Постанова КМУвід 18.08.2017 № 611 

якою врегульовано питання 

призначення державної соціальної 

допомоги дітям померлого годувальника, 

який за життя не набув права на пенсію. 

 
110 Надбавка  на догляд  за  дитиною - інвалідом 

ЗУ «Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» 

 

111 Підготовка подання до уповноваженого органу 

щодо присвоєння почесного звання «Мати-

героїня» 

Закон України «Про державні 

винагороди» 

112 Підготовка листа-клопотання на оформлення 

осіб до будинку інтернат 

Закони України “Про основи 

соціальної захищеності інвалідів в 

Україні”, “Про основні засади 

соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в 

Україні”, “Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи”. 

113 надання допомоги  на  поховання (  для  осіб  

з  інвалідністю, або осіб  які  не  мають права  

на  пенсію  та  отримують  державну 

соціальну  допомогу) 

ЗУ «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства 

та дітям-інвалідам»,  Постанова 

КМУ від 02.04.2005 р. № 261 

Порядок призначення і виплати 

державної соціальної допомоги 

особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю і 

державної соціальної допомоги на 

догляд 



114 Надання тимчасової державної  соціальної 

допомоги непрацюючій  особі,  яка  досягла  

загального  пенсійного  віку, але  не  набула  

права  на пенсійну  виплату 

ЗУ «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права 

на пенсію, та інвалідам» 

115 Установлення статусу, видача посвідчень та 

призначення компенсації і допомоги батькам 

багатодітної сім’ї  та дитини з багатодітної сім’ї 

 

ЗУ «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям»  

ЗУ «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи»  

ЗУ «Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам» 

ЗУ «Про державну допомогу 

 сім’ям з дітьми» 

ЗУ «Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають права 

на пенсію, та інвалідам» 

116 Установлення статусу, видача посвідчень та 

призначення компенсації і допомоги особам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи (відповідно до визначених 
117 Установлення статусу, видача посвідчень та 

призначення компенсації і допомоги члена сім’ї 

загиблого (померлого) ветерана війни 

118 Установлення статусу, видача посвідчень та 

призначення компенсації і допомоги учасникам 

війни 

119 Установлення статусу, видача посвідчень та 

призначення компенсації і допомоги інвалідам 

війни 

120 Установлення статусу, видача посвідчень та 

призначення компенсації і допомоги особам, 

які постраждали від торгівлі людьми  

121 Установлення статусу, видача посвідчень та 

призначення компенсації і допомоги інвалідам 

та дітям-інвалідам 

123 супутні  послуги,  які надаються  в ЦНАП :  

видача  повідомлень отриманих  від  УПСЗН,  

допомога  в  оформленні   заяв,  декларацій 
 

124 Прийом документів для призначення  

допомоги на поховання 
Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

125 Видача пенсійного посвідчення Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

126 Видача довідок  про розмір пенсії Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

127 Видача довідок  про перебування на обліку Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

128 Видача довідок про заробітну плату за 

формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7) Видача довідок  

про перебування на обліку 

Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

129 Переведення пенсії за новим місцем 

проживання 
Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

130 Зміна способу виплати пенсії Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 



131 Присвоєння кадастрового номеру 

Закон України «Про державний 

земельний кадастр» 
Земельний кодекс України 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оцінку земель» 

132 Топографо-геодезична зйомка 

133 Виготовлення технічної документації 

134 Зміна цільового призначення земельної 

ділянки 

135 Приватизація земельної ділянки Земельний 

кодекс України 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оцінку земель» 
136 Поділ або об’єднання земельних ділянок 

137 Проекти відведення у власність чи оренду 

138 Дозвіл на початок будівництва 
Закон України «Про архітектурну 

діяльність» 

139 Відновлення документів на нерухоме 

майно 

 

Закон України 

 «Про державну  

реєстрацію  речових прав на 
140 Отримання містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

141 Винесення меж земельної ділянки в натурі Земельний кодекс України 

ЗУ «Про землеустрій» 

ЗУ «Про оцінку земель» 

142 Виготовлення технічного паспорта на 

будинок 
Інструкція про порядок 

проведення інвентаризації об'єктів 

нерухомого майна 

 

 

 

Секретар   виконкому                                      Н.А.Мороз 


