
Додаток  

до рішення Миколаївської сільської ради 

№1397-45/VІІ від 21 травня 2020 року 

 

Перелік адміністративних послуг, які надаються відділом  «Центр надання 

адміністративних послуг» виконавчим комітетом Миколаївської сільської 

ради Петропавлівського району Дніпропетровської області 

№ 

з/п 

Код 

послуги 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти України, 

якими передбачено надання 

адміністративної послуги 

01-РЕЄСТРАЦІЯ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

1 01/01 Реєстрація місця 

проживання/перебування особи 

ЗУ «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в 

Україні» 

Постанова КМУ №207 від 02 

березня 2016 року «Про 

затвердження Правил реєстрації 

місця проживання та Порядку 

передачі органам реєстрації 

повідомлень до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру. 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування» 

Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення 

повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації 

надання адміністративних послуг» 

Закон України «Про 

адміністративні послуги» 
 

Закон України «Про порядок 

виїзду з України і в’їзду в Україну 

громадян України» 

 

2 01/02 Зняття з реєстрації місця проживання 

особи 

3 01/03 Видача довідки про реєстрацію місця 

проживання особи 

4 01/04 Видача довідки про зняття з 

реєстрації місця проживання 

5 01/05 Внесення до паспорта громадянина 

України відомостей про зміну 

нумерації будинків, перейменування 

вулиць (проспектів, бульварів, площ, 

провулків, кварталів тощо), 

населених пунктів, адміністративно-

територіальних одиниць, зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої 

02-РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ 

6 02/01 Державна реєстрація права власності 

на нерухоме майно 
Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», 

Порядок державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень. 



7 02/02 Внесення запису про скасування 

державної реєстрації прав 
Закон України "Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень" 

Порядок державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 2015 р. № 

1127  

Наказ Міністерства юстиції 

України від 21.11.2016 № 3276/5 

«Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у 

сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень». 

8 02/03 Внесення змін до записів до 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно у зв’язку з 

допущенням технічної помилки з 

вини державного реєстратора прав на 

нерухоме майно 

Закон України "Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень" 

Порядок державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 2015 р. № 

1127  

Наказ Міністерства юстиції 

України від 21.11.2016 № 3276/5 

«Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у 

сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень». 

9 02/04 Внесення змін до записів до 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно у зв’язку з 

допущенням технічної помилки не з 

вини державного реєстратора прав на 

нерухоме майно 

Закон України "Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень" 

Порядок державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 2015 р. № 

1127  

Наказ Міністерства юстиції 

України від 21.11.2016 № 3276/5 

«Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у 

сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень». 

10 02/05 Державна реєстрація іншого 

речового права на нерухоме майно 
Закон України "Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень" 

Порядок державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх 



обтяжень, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 2015 р. № 

1127  

Наказ Міністерства юстиції 

України від 21.11.2016 № 3276/5 

«Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у 

сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень». 

11 02/06 За проведення реєстраційних дій на 

підставі рішень судів 
Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 2015 року 

№ 1127 «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень» 

12 02/07 Надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно про осіб, які отримали 

відомості про зареєстровані права на 

нерухоме майно, що їм належить, та 

обтяження таких прав 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», 

Закон України «Про 

адміністративні послуги». 

13 02/08 Надання інформаційної довідки з 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», 

Закон України «Про 

адміністративні послуги». 

14 02/09 Про взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна 
Закон України "Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень" 

Порядок державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 2015 р. № 

1127  

Наказ Міністерства юстиції 

України від 21.11.2016 № 3276/5 

«Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у 

сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень». 
Підп. 8 пункту «б» част. 1 ст.38 

Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  

 



15 02/10 Державна реєстрація обтяження 

речового права на нерухоме майно 
Закон України "Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень" 

Порядок державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 грудня 2015 р. № 

1127  

Наказ Міністерства юстиції 

України від 21.11.2016 № 3276/5 

«Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у 

сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень». 

03-РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ-

ПІДПРИЄМЦІВ 

16 03/01 Адміністративної послуги з видачі 

витягу з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 10.06.2016 № 1657/5 

«Про затвердження Порядку 

надання відомостей з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 10.06.2016 за № 

839/28969 

Закон України від 15.05.2003 № 

755-IV "Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань" 

17 03/02 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації включення 

відомостей про фізичну особу – 

підприємця, зареєстровану до 01 

липня 2004 року, відомості про яку 

не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 



мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за  

№ 427/28557 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

18 03/03 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації фізичної особи 

підприємцем 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 



осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557 

19 03/04 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації включення 

відомостей про юридичну особу, 

зареєстровану до 01 липня 2004 року, 

відомості про яку не містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань (крім громадського 

формування) 

 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557 

20 03/05 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації внесення змін 

до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 

 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 



юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за  

№ 427/28557; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 05.03.2012 № 368/5 

«Про затвердження Вимог до 

написання найменування 

юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, 

громадського формування, що не 

має статусу юридичної особи, 

крім організації профспілки», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 05.03.2012 за  

№ 367/20680 

21 03/06 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації змін до 

відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  



   Постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.12.2015  

№ 1133 «Про надання послуг у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань у скорочені строки» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за  

№ 427/28557 

22 03/07 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації змін до 

відомостей про юридичну особу, що 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  



містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до 

установчих документів юридичної 

особи (крім громадського 

формування) 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.12.2015  

№ 1133 «Про надання послуг у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань у скорочені строки» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за  

№ 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 05.03.2012 № 368/5 

«Про затвердження Вимог до 

написання найменування 

юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, 

громадського формування, що не 

має статусу юридичної особи, 

крім організації профспілки», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 05.03.2012 за  

№ 367/20680 

23 03/08 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 



реорганізації, ліквідаційної комісії) 

юридичної особи (крім громадського 

формування) 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557 

24 03/09 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації переходу 

юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на підставі 

власного установчого документа 

(крім громадського формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 



осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557 

25 03/10 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації переходу 

юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім 

громадського формування) 

 

 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557 

26 03/11 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації припинення 

відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 



Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557 

27 03/12 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації припинення 

підприємницької діяльності фізичної 

особи – підприємця за її рішенням 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 



«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557 

28 03/13 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті її 

ліквідації (крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557 

23 03/14 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті її 

реорганізації (крім громадського 

формування) 

 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 



«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за  

№ 427/28557 

24 03/15 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації рішення про 

виділ юридичної особи  

(крім громадського формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 



юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557 

25 03/16 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації рішення про 

відміну рішення про припинення 

юридичної особи (крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557 

26 03/17 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації рішення про 

припинення юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 



мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557 

27 03/18 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації створення 

відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за № 

427/28557; 



наказ Міністерства юстиції 

України від 05.03.2012 № 368/5 

«Про затвердження Вимог до 

написання найменування 

юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, 

громадського формування, що не 

має статусу юридичної особи, 

крім організації профспілки», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 05.03.2012 за № 

367/20680 

28 03/19 Адміністративної послуги з 

державної реєстрації створення 

юридичної особи  

(крім громадського формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції 

України від 18.11.2016 № 3268/5 

«Про затвердження форм заяв у 

сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції 

України від 09.02.2016 № 359/5 

«Про затвердження Порядку 

державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку 

функціонування порталу 

електронних сервісів юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 23.03.2016 за  

№ 427/28557; 

наказ Міністерства юстиції 

України від 05.03.2012 № 368/5 

«Про затвердження Вимог до 

написання найменування 



юридичної особи, її 

відокремленого підрозділу, 

громадського формування, що не 

має статусу юридичної особи, 

крім організації профспілки», 

зареєстрований у Міністерстві 

юстиції України 05.03.2012 за  

№ 367/20680 

04-ЗЕМЕЛЬНІ ПОСЛУГИ 

29 04/01 Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для 

передачі у власність для будівництва 

та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і 

споруд  

 

1. Земельний  кодекс України. 

2. Закон України «Про 

землеустрій»,  

3. Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

4.Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

30 04/02 Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для 

передачі у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

 

1. Земельний  кодекс України. 

2.Закон України «Про 

землеустрій»,  

3. Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

4.Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

31 04/03 Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою  щодо  

відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди 

1. Земельний  кодекс України. 

2.Закон України «Про 

землеустрій»,  

3. Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

4.Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

32 04/04 Про надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою  щодо  

відведення земельної ділянки для 

послідуючого продажу 

1. Земельний  кодекс України. 

2. Закон України «Про 

землеустрій»,  

3. Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

4.Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

33 04/05 Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки 

1. Земельний  кодекс України. 

2.Закон України «Про 

землеустрій»,  

3. Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

34 04/06 Про затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки зі зміною її 

1. Земельний  кодекс України. 

2.Закон України «Про 

землеустрій»,  



цільового призначення  

 
3. Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

4.Закон України «Про Державний 

земельний кадастр» 

35 04/07 Про надання дозволу на розробку 

технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі   

 

1. Земельний  кодекс України. 

2. Закон України «Про 

землеустрій»,  

3. Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

36 04/08 Про затвердження технічної 

документації із землеустрою, щодо 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі 

1. Земельний  кодекс України. 

2.Закон України «Про 

землеустрій»,  

3. Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

37 04/09 Про поновлення договору оренди 

землі на новий строк   

 

1. Земельний  кодекс України. 

2. Закон України «Про 

землеустрій»,  

3. Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

4. Закон України «Про оренду 

землі» 

38 04/10 Про внесення змін до договору 

оренди землі   
1.Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  

2.«Про звернення громадян» 

3. ст. 93 Земельного кодексу 

України  

4.Закон України «Про оренду 

землі»  

5.ст. 286, 288 Податкового 

кодексу України 

39 04/11 Про припинення договору оренди 

землі (шляхом розірвання за 

взаємною згодою сторін) 

ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні», Закони України «Про 

оренду землі», «Про звернення 

громадян» 

40 04/12 Про вилучення земельної ділянки з 

користування за згодою власника 
ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в 

Україні», Земельний кодекс 

України 

41 04/13 Про видачу 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» 

42 04/14 Про продаж земельної ділянки 

комунальної власності   
1.Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

2.Земельний Кодекс України.  

 

43 04/15 Про надання викопіювання з 

картографічних матеріалів 
1.Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

2.Земельний Кодекс України.  

3.Закон України «Про 

землеустрій» 

 

44 04/16 Про видачу довідки про членство в 

особистому селянському 

господарстві  (ОСГ) 

1.Закон України «Про особисте 

селянське господарство». 

2.Закон України «Про зайнятість 

населення» 

Постанова КМУ «Про 

затвердження Порядку реєстрації, 

перереєстрації  безробітних та 

ведення обліку осіб, які шукають 

роботу» 

45 04/17 Про видачу довідки про вилучення з 

обліку особистого селянського 

господарства 

1.Закон України «Про особисте 

селянське господарство». 

05-ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ 

46 05/01 ВКЛЕЮВАННЯ ДО ПАСПОРТА 

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ (зразка 1994 

року)  ФОТОКАРТКИ ПРИ ДОСЯГНЕННІ 

25- І 45-РІЧНОГО ВІКУ 

Положення про паспорт 

громадянина України, 

затвердженого постановою ВРУ 

від 26.06.1992 № 2503-ХІІ «Про 

затвердження положень про 

паспорт громадянина України та 

про паспорт громадянина України 

для виїзду за кордон». 

Постанова КМУ від 25.03.2015 № 

302 «Про затвердження зразка 

бланка, технічного опису та 

Порядку оформлення, видачі, 

обміну, пересилання, вилучення, 

повернення державі, визнання 

недійсним та знищення паспорта 

громадянина України» 

Постанова КМУ від 04.06.2014  № 

289 «Про затвердження Порядку 



оформлення документів, що 

підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її 

спеціальний статус, громадянам, 

які проживають на тимчасово 

окупованій території України» 

Наказ МВС від 06.06.2019 № 456 

«Про затвердження Тимчасового 

порядку оформлення і видачі 

паспорта громадянина України» 

Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 

«Про затвердження Вимог до 

відцифрованого образу обличчя 

особи, фотокарток, що подаються 

для оформлення або обміну 

документів, що посвідчують 

особу, підтверджують 

громадянство України чи 

спеціальний статус особи, та 

фотографічного зображення на 

них», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 07 

листопада 2019 р. за № 

1146/34117 

47 05/02 ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА 

ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЕМ 

вперше після досягнення 14-річного віку 

Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»;  

Закон України «Про 

громадянство України»;  

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні»  

Закон України «Про тимчасові 

заходи на період проведення 

антитерористичної операції» 

Постанова КМУ від 25.03.2015 № 

302 «Про затвердження зразка 

бланка, технічного опису та 

Порядку оформлення, видачі, 

обміну, пересилання, вилучення, 

повернення державі, визнання 

недійсним та знищення паспорта 

громадянина України»  

Постанова КМУ від 

02.03.2016 № 207 «Про 

затвердження Правил реєстрації 

місця проживання та Порядку 



передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру»; 

Постанова КМУ від 26.11.2014 № 

669 «Про затвердження Порядку 

отримання, вилучення з Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та знищення 

відцифрованих відбитків пальців 

рук особи». 

Наказ МВС від 26.11.2014 № 

1279 «Про затвердження зразка 

заяви-анкети для внесення 

інформації до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру», зареєстрований в 

Міністерстві  

юстиції України 10 грудня 2014 

р. за № 1586/26363; 

Наказ МВС від 16.08.2012 

МВС № 715 «Про затвердження 

зразків документів, які подаються 

для встановлення належності до 

громадянства України, прийняття 

до громадянства України, 

оформлення набуття громадянства 

України, припинення 

громадянства України, скасування 

рішень про оформлення набуття 

громадянства України, та 

журналів обліку», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 7 

вересня 2012 р. за № 1549/21861 ; 

Наказ МВС від 16.08.2016 № 

816 «Про затвердження Порядку 

провадження за заявами про 

оформлення документів для 

виїзду громадян України за 

кордон на постійне проживання», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 09 вересня 2016 

р.  

за № 1241/29371. 

Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 

«Про затвердження Вимог до 

відцифрованого образу обличчя 

особи, фотокарток, що подаються 

для оформлення або обміну 

документів, що посвідчують 

особу, підтверджують 



громадянство України чи 

спеціальний статус особи, та 

фотографічного зображення на 

них», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 07 

листопада 2019 р. за № 

1146/34117 

48 05/03 ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА 

ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ 

вперше особі, яка звертається за 

оформленням паспорта 

після досягнення 18-річного віку  

Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус» Закон 

України «Про громадянство 

України»;  

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні»  

Закон України «Про тимчасові 

заходи на період проведення 

антитерористичної операції» 

Постанова КМУ від 25.03.2015 № 

302 «Про затвердження зразка 

бланка, технічного опису та 

Порядку оформлення, видачі, 

обміну, пересилання, вилучення, 

повернення державі, визнання 

недійсним та знищення паспорта 

громадянина України»  

Постанова КМУ від 

02.03.2016 № 207 «Про 

затвердження Правил реєстрації 

місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру»; 

Постанова КМУ від 26.11.2014 № 

669 «Про затвердження Порядку 

отримання, вилучення з Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та знищення 

відцифрованих відбитків пальців 

рук особи». 

Наказ МВС від 26.11.2014 № 

1279 «Про затвердження зразка 

заяви-анкети для внесення 

інформації до Єдиного 



державного демографічного 

реєстру», зареєстрований в 

Міністерстві  

юстиції України 10 грудня 2014 

р. за № 1586/26363; 

Наказ МВС від 16.08.2012 

МВС № 715 «Про затвердження 

зразків документів, які подаються 

для встановлення належності до 

громадянства України, прийняття 

до громадянства України, 

оформлення набуття громадянства 

України, припинення 

громадянства України, скасування 

рішень про оформлення набуття 

громадянства України, та 

журналів обліку», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 7 

вересня 2012 р. за № 1549/21861 ; 

Наказ МВС від 16.08.2016 № 

816 «Про затвердження Порядку 

провадження за заявами про 

оформлення документів для 

виїзду громадян України за 

кордон на постійне проживання», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 09 вересня 2016 

р.  

за № 1241/29371. 

Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 

«Про затвердження Вимог до 

відцифрованого образу обличчя 

особи, фотокарток, що подаються 

для оформлення або обміну 

документів, що посвідчують 

особу, підтверджують 

громадянство України чи 

спеціальний статус особи, та 

фотографічного зображення на 

них», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 07 

листопада 2019 р. за № 

1146/34117 

49 05/04 ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА 

ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ 

у разі обміну паспорта громадянина 

України зразка 1994 року (у формі 

книжечки) 

у зв’язку: 

 

Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»;  

      Закон України «Про 

громадянство України»;  

      Закон України «Про свободу 



• зі зміною інформації, внесеної до 

паспорта  (прізвища, імені, по 

батькові, дати народження, місця 

народження); 

• виявлення помилки в інформації, 

внесеної до паспорта; 

• непридатності паспорта для 

подальшого використання; 

• якщо особа досягла 25- чи 45-

річного віку та не звернулася в 

установленому законодавством 

порядку не пізніше як через 

місяць після досягнення 

відповідного віку для 

вклеювання до паспорта 

громадянина України зразка 

1994 року нових фотокарток; 

• у разі обміну паспорта 

громадянина України зразка 

1994 року на паспорт з 

безконтактним електронним 

носієм (за бажанням). 

 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні»     

       Закон України «Про 

тимчасові заходи на період 

проведення антитерористичної 

операції» 

       Постанова ВРУ від 26.06.1992 

№ 2503-ХІІ «Про затвердження 

положень про паспорт 

громадянина України та про 

паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон» 

       Декрет Кабінету Міністрів 

України від 21.01.1993 №7-93                 

«Про державне мито»   

       постанова КМУ від 25.03.2015 

№ 302 «Про затвердження зразка 

бланка, технічного опису та 

Порядку оформлення, видачі, 

обміну, пересилання, вилучення, 

повернення державі, визнання 

недійсним та знищення паспорта 

громадянина України»; 

  постанова КМУ від 02.11.2016 

№770 «Деякі питання надання 

адміністративних послуг у сфері 

міграції»; 

постанова КМУ від 02.03.2016 № 

207 «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру»; 

постанова КМУ від 26.11.2014 № 

669 «Про затвердження Порядку 

отримання, вилучення з Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та знищення 

відцифрованих відбитків пальців 

рук особи». 

Постанова КМУ від 24.12.2019 № 

1113 «Про запровадження 

експериментального проекту 

щодо спрощення процесу 

перевірки факту оплати 

адміністративних та інших послуг 



з використанням програмного 

продукту «check» 

наказ МВС від 16.08.2012 

МВС № 715 «Про затвердження 

зразків документів, які подаються 

для встановлення належності до 

громадянства України, прийняття 

до громадянства України, 

оформлення набуття громадянства 

України, припинення 

громадянства України, скасування 

рішень про оформлення набуття 

громадянства України, та 

журналів обліку», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 

07.09.2012 р. за № 1549/21861; 

наказ МВС від 26.11.2014 № 

1279 «Про затвердження зразка 

заяви-анкети для внесення 

інформації до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру», зареєстрований в 

Міністерстві  

юстиції України 10.12.2014 р. за 

№ 1586/26363; 

наказ МВС від 16.08.2016 № 

816 «Про затвердження Порядку 

провадження за заявами про 

оформлення документів для 

виїзду громадян України за 

кордон на постійне проживання», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 09 вересня 2016 

р.  

за № 1241/29371 
Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 

«Про затвердження Вимог до 

відцифрованого образу обличчя 

особи, фотокарток, що подаються 

для оформлення або обміну 

документів, що посвідчують 

особу, підтверджують 

громадянство України чи 

спеціальний статус особи, та 

фотографічного зображення на 

них», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 07 

листопада 2019 р. 

за № 1146/34117 

50 05/05 ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА 

ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА 

Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр 



УКРАЇНИ  

З БЕЗКОНТАКТНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ 

у разі обміну паспорта громадянина 

України (у формі картки) у зв’язку: 

 

• зі зміною інформації, внесеної 

до паспорта  (крім додаткової 

змінної інформації); 

• отримання реєстраційного 

номера облікової картки 

платника податків з 

Державного реєстру фізичних 

осіб — платників податків 

(РНОКПП) або повідомлення 

про відмову від прийняття 

зазначеного номера (за 

бажанням); 

• виявлення помилки в 

інформації, внесеній до 

паспорта; 

• закінчення строку дії 

паспорта; 

• непридатності паспорта для 

подальшого використання; 

 

та документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»; 

Закон України «Про 

громадянство України»; 

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 

Постанова КМУ від 25.03.2015 № 

302 «Про затвердження зразка 

бланка, технічного опису та 

Порядку оформлення, видачі, 

обміну, пересилання, вилучення, 

повернення державі, визнання 

недійсним та знищення паспорта 

громадянина України»; 

Постанова КМУ від 02.11.2016 

№770 «Деякі питання надання 

адміністративних послуг у сфері 

міграції»; 

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 

207 «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру»; 

Постанова КМУ від 26.11.2014 № 

669 «Про затвердження Порядку 

отримання, вилучення з Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та знищення 

відцифрованих відбитків пальців 

рук особи» 

Постанова КМУ від 24.12.2019 № 

1113 «Про запровадження 

експериментального проекту 

щодо спрощення процесу 

перевірки факту оплати 

адміністративних та інших послуг 

з використанням програмного 

продукту “check”» 

Наказ МВС від 26.11.2014 № 1279 

«Про затвердження зразка заяви-

анкети для внесення інформації до 

Єдиного державного 



демографічного реєстру», 

зареєстрований в Міністерстві  

юстиції України 10 грудня 2014 р. 

за № 1586/26363; 

Наказ МВС від 16.08.2012 МВС № 

715 «Про затвердження зразків 

документів, які подаються для 

встановлення належності до 

громадянства України, прийняття 

до громадянства України, 

оформлення набуття громадянства 

України, припинення 

громадянства України, скасування 

рішень про оформлення набуття 

громадянства України, та 

журналів обліку», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 7 

вересня 2012 р. за № 1549/21861 ; 

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 

«Про затвердження Порядку 

провадження за заявами про 

оформлення документів для 

виїзду громадян України за 

кордон на постійне проживання», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 09 вересня 2016 

р.  

за № 1241/29371. 

Наказ МВС від 13.04.2018 № 311 

«Про затвердження зразків 

документів, необхідних для 

вилучення, тимчасового 

вилучення паспорта громадянина 

України, паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон, 

зареєстрований в міністерстві 

юстиції України 27 квітня 2018 р. 

№ 531/31983 

Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 

«Про затвердження Вимог до 

відцифрованого образу обличчя 

особи, фотокарток, що подаються 

для оформлення або обміну 

документів, що посвідчують 

особу, підтверджують 

громадянство України чи 



спеціальний статус особи, та 

фотографічного зображення на 

них», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 07 

листопада 2019 р. за № 

1146/34117 

51 05/06 ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА 

ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ 

особі, яка набула громадянства 

України 

Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»; 

Закон України «Про громадянство 

України»; 

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні».    

       Постанова КМУ від 

25.03.2015 № 302 «Про 

затвердження зразка бланка, 

технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, 

пересилання, вилучення, 

повернення державі, визнання 

недійсним та знищення паспорта 

громадянина України»; 

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 

207 «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру»; 

Постанова КМУ від 26.11.2014 № 

669 «Про затвердження Порядку 

отримання, вилучення з Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та знищення 

відцифрованих відбитків пальців 

рук особи». 

Наказ МВС від 26.11.2014 № 1279 

«Про затвердження зразка заяви-

анкети для внесення інформації до 

Єдиного державного 

демографічного реєстру», 



зареєстрований в Міністерстві  

юстиції України 10 грудня 2014 р. 

за № 1586/26363; 

Наказ МВС від 16.08.2012 МВС № 

715 «Про затвердження зразків 

документів, які подаються для 

встановлення належності до 

громадянства України, прийняття 

до громадянства України, 

оформлення набуття громадянства 

України, припинення 

громадянства України, скасування 

рішень про оформлення набуття 

громадянства України, та 

журналів обліку», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 7 

вересня 2012 р. за № 1549/21861 ; 

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 

«Про затвердження Порядку 

провадження за заявами про 

оформлення документів для 

виїзду громадян України за 

кордон на постійне проживання», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України  09 вересня 2016 

р.  

за № 1241/29371. 

Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 

«Про затвердження Вимог до 

відцифрованого образу обличчя 

особи, фотокарток, що подаються 

для оформлення або обміну 

документів, що посвідчують 

особу, підтверджують 

громадянство України чи 

спеціальний статус особи, та 

фотографічного зображення на 

них», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 07 

листопада 2019 р. за № 

1146/34117 

52 05/07 ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА 

ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ 

у зв’язку з втратою/викраденням  

Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 



паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм  

спеціальний статус»; 

Закон України «Про громадянство 

України»; 

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні». 

       Постанова КМУ від 

25.03.2015 № 302 «Про 

затвердження зразка бланка, 

технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, 

пересилання, вилучення, 

повернення державі, визнання 

недійсним та знищення паспорта 

громадянина України»; 

Постанова КМУ від 02.11.2016 

№770 «Деякі питання надання 

адміністративних послуг у сфері 

міграції»; 

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 

207 «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру»; 

Постанова КМУ від 26.11.2014 № 

669 «Про затвердження Порядку 

отримання, вилучення з Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та знищення 

відцифрованих відбитків пальців 

рук особи». 

Постанова КМУ від 24.12.2019 № 

1113 «Про запровадження 

експериментального проекту 

щодо спрощення процесу 

перевірки факту оплати 

адміністративних та інших послуг 

з використанням програмного 

продукту “check”» 

Наказ МВС від 26.11.2014 № 1279 

«Про затвердження зразка заяви-

анкети для внесення інформації до 

Єдиного державного 



демографічного реєстру», 

зареєстрований в Міністерстві  

юстиції України 10 грудня 2014 р. 

за № 1586/26363; 

Наказ МВС від 16.08.2012 МВС № 

715 «Про затвердження зразків 

документів, які подаються для 

встановлення належності до 

громадянства України, прийняття 

до громадянства України, 

оформлення набуття громадянства 

України, припинення 

громадянства України, скасування 

рішень про оформлення набуття 

громадянства України, та 

журналів обліку», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 7 

вересня 2012 р. за № 1549/21861 ; 

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 

«Про затвердження Порядку 

провадження за заявами про 

оформлення документів для 

виїзду громадян України за 

кордон на постійне проживання», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 09 вересня 2016 

р.  

за № 1241/29371. 

Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 

«Про затвердження Вимог до 

відцифрованого образу обличчя 

особи, фотокарток, що подаються 

для оформлення або обміну 

документів, що посвідчують 

особу, підтверджують 

громадянство України чи 

спеціальний статус особи, та 

фотографічного зображення на 

них», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 07 

листопада 2019 р. за № 

1146/34117 

53 05/08 ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА 

ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ З БЕЗКОНТАКТНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЄМ 

Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують 

громадянство України, 



у зв’язку з втратою/викраденням  

паспорта громадянина України 

зразка 1994 року (у формі книжечки) 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»; 

Закон України «Про громадянство 

України»; 

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні»;  

Закон України «Про тимчасові 

заходи на період проведення 

антитерористичної операції» 

Постанова ВРУ від 26.06.1992 № 

2503-ХІІ «Про затвердження 

положень про паспорт 

громадянина України та про 

паспорт громадянина України для 

виїзду за кордон» 

 Декрет Кабінету Міністрів 

України від 21.01.1993 №7-93                 

«Про державне мито»   

    Постанова КМУ від 25.03.2015 

№ 302 «Про затвердження зразка 

бланка, технічного опису та 

Порядку оформлення, видачі, 

обміну, пересилання, вилучення, 

повернення державі, визнання 

недійсним та знищення паспорта 

громадянина України»; 

Постанова КМУ від 02.11.2016 

№770 «Деякі питання надання 

адміністративних послуг у сфері 

міграції»; 

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 

207 «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру»; 

Постанова КМУ від 26.11.2014 № 

669 «Про затвердження Порядку 

отримання, вилучення з Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та знищення 

відцифрованих відбитків пальців 



рук особи». 

Постанова КМУ від 24.12.2019 № 

1113 «Про запровадження 

експериментального проекту 

щодо спрощення процесу 

перевірки факту оплати 

адміністративних та інших послуг 

з використанням програмного 

продукту “check”» 

Наказ МВС від 26.11.2014 № 1279 

«Про затвердження зразка заяви-

анкети для внесення інформації до 

Єдиного державного 

демографічного реєстру», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 10 грудня 2014 р. 

за № 1586/26363; 

Наказ МВС від 16.08.2012 МВС № 

715 «Про затвердження зразків 

документів, які подаються для 

встановлення належності до 

громадянства України, прийняття 

до громадянства України, 

оформлення набуття громадянства 

України, припинення 

громадянства України, скасування 

рішень про оформлення набуття 

громадянства України, та 

журналів обліку», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 7 

вересня 2012 р. за № 1549/21861 ; 

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 

«Про затвердження Порядку 

провадження за заявами про 

оформлення документів для 

виїзду громадян України за 

кордон на постійне проживання», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 09 вересня 2016 

р.  

за № 1241/29371; 

Наказ МВС від 13.04.2018 № 311 

«Про затвердження зразків 

документів, необхідних для 

вилучення, тимчасового 

вилучення паспорта громадянина 



України, паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон, 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 27 квітня 2018 р. 

за № 531/31983. 

Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 

«Про затвердження Вимог до 

відцифрованого образу обличчя 

особи, фотокарток, що подаються 

для оформлення або обміну 

документів, що посвідчують 

особу, підтверджують 

громадянство України чи 

спеціальний статус особи, та 

фотографічного зображення на 

них», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 07 

листопада 2019 р. за № 

1146/34117 

54 05/09 ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА 

ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ  ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА 

КОРДОН З БЕЗКОНТАКТНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЕМ 

 

Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»  

Закон України «Про громадянство 

України»  

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні»  

       Постанова КМУ від 

07.05.2014 № 152 “Про 

затвердження зразка бланка, 

технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, 

пересилання, вилучення, 

повернення державі, знищення 

паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон, його 

тимчасового затримання та 

вилучення”  

Постанова КМУ від 26.11.2014 № 

669 «Про затвердження Порядку 

отримання, вилучення з Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та знищення 



відцифрованих відбитків пальців 

рук особи». 

Постанова КМУ від 24.12.2019 № 

1113 «Про запровадження 

експериментального проекту 

щодо спрощення процесу 

перевірки факту оплати 

адміністративних та інших послуг 

з використанням програмного 

продукту “check”» 

Наказ МВС від 26.11.2014 № 1279 

«Про затвердження зразка заяви-

анкети для внесення інформації до 

Єдиного державного 

демографічного реєстру», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 10 грудня 2014 р. 

за № 1586/26363; 

Наказ МВС від 16.08.2012 МВС № 

715 «Про затвердження зразків 

документів, які подаються для 

встановлення належності до 

громадянства України, прийняття 

до громадянства України, 

оформлення набуття громадянства 

України, припинення 

громадянства України, скасування 

рішень про оформлення набуття 

громадянства України, та 

журналів обліку», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 7 

вересня 2012 р. за № 1549/21861 ; 

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 

«Про затвердження Порядку 

провадження за заявами про 

оформлення документів для 

виїзду громадян України за 

кордон на постійне проживання», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 09 вересня 2016 

р. за № 1241/29371; 

Наказ МВС від 13.04.2018 № 311 

«Про затвердження зразків 

документів, необхідних для 

вилучення, тимчасового 

вилучення паспорта громадянина 

України, паспорта громадянина 



України для виїзду за кордон, 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 27 квітня 2018 р. 

за № 531/31983. 

Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 

«Про затвердження Вимог до 

відцифрованого образу обличчя 

особи, фотокарток, що подаються 

для оформлення або обміну 

документів, що посвідчують 

особу, підтверджують 

громадянство України чи 

спеціальний статус особи, та 

фотографічного зображення на 

них», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 07 

листопада 2019 р. за № 

1146/34117 

55 05/10 ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА 

ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ  ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА 

КОРДОН З БЕЗКОНТАКТНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЕМ 

 замість втраченого або викраденого  

 

Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр 

та документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»  

Закон України «Про громадянство 

України»  

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 

      Постанова КМУ від 07.05.2014 

№ 152 “Про затвердження зразка 

бланка, технічного опису та 

Порядку оформлення, видачі, 

обміну, пересилання, вилучення, 

повернення державі, знищення 

паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон, його 

тимчасового затримання та 

вилучення”  

Постанова КМУ від 26.11.2014 № 

669 «Про затвердження Порядку 

отримання, вилучення з Єдиного 

державного демографічного 

реєстру та знищення 

відцифрованих відбитків пальців 

рук особи». 



Постанова КМУ від 24.12.2019 № 

1113 «Про запровадження 

експериментального проекту 

щодо спрощення процесу 

перевірки факту оплати 

адміністративних та інших послуг 

з використанням програмного 

продукту “check”» 

Наказ МВС від 26.11.2014 № 1279 

«Про затвердження зразка заяви-

анкети для внесення інформації до 

Єдиного державного 

демографічного реєстру», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 10 грудня 2014 р. 

за № 1586/26363; 

Наказ МВС від 16.08.2012 МВС № 

715 «Про затвердження зразків 

документів, які подаються для 

встановлення належності до 

громадянства України, прийняття 

до громадянства України, 

оформлення набуття громадянства 

України, припинення 

громадянства України, скасування 

рішень про оформлення набуття 

громадянства України, та 

журналів обліку», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 7 

вересня 2012 р. за № 1549/21861 ; 

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 

«Про затвердження Порядку 

провадження за заявами про 

оформлення документів для 

виїзду громадян України за 

кордон на постійне проживання», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 09 вересня 2016 

р. за № 1241/29371; 

Наказ МВС від 18.10.2019 № 875 

«Про затвердження Вимог до 

відцифрованого образу обличчя 

особи, фотокарток, що подаються 

для оформлення або обміну 

документів, що посвідчують 

особу, підтверджують 

громадянство України чи 



спеціальний статус особи, та 

фотографічного зображення на 

них», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 07 

листопада 2019 р. за № 

1146/34117 

56 05/11 ОФОРМЛЕННЯ І ВИДАЧА 

ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА 

УКРАЇНИ  ДЛЯ ВИЇЗДУ ЗА 

КОРДОН З БЕЗКОНТАКТНИМ 

ЕЛЕКТРОННИМ НОСІЕМ 

у зв’язку з обміном у разі: 

1) зміни інформації, внесеної до 

паспорта для виїзду за кордон; 

2) виявлення помилки в інформації, 

внесеній до паспорта для виїзду за 

кордон; 

3) закінчення строку дії паспорта для 

виїзду за кордон; 

4) непридатності паспорта для виїзду 

за кордон для подальшого 

використання. 

 

 

Закон України «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр 

та документи, що Закон України 

«Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус»  

Закон України «Про 

громадянство України»  

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 

          Постанова КМУ від 

07.05.2014 № 152 “Про 

затвердження зразка бланка, 

технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, 

пересилання, вилучення, 

повернення державі, знищення 

паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон, його 

тимчасового затримання та 

вилучення”  

Постанова КМУ від 

26.11.2014 № 669 «Про 

затвердження Порядку отримання, 

вилучення з Єдиного державного 

демографічного реєстру та 

знищення відцифрованих 

відбитків пальців рук особи». 

Постанова КМУ від 

24.12.2019 № 1113 «Про 

запровадження 

експериментального проекту 

щодо спрощення процесу 

перевірки факту оплати 

адміністративних та інших послуг 

з використанням програмного 

продукту “check”» 



Наказ МВС від 26.11.2014 № 

1279 «Про затвердження зразка 

заяви-анкети для внесення 

інформації до Єдиного 

державного демографічного 

реєстру», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 10 

грудня 2014 р. за № 1586/26363; 

Наказ МВС від 16.08.2012 

МВС № 715 «Про затвердження 

зразків документів, які подаються 

для встановлення належності до 

громадянства України, прийняття 

до громадянства України, 

оформлення набуття громадянства 

України, припинення 

громадянства України, скасування 

рішень про оформлення набуття 

громадянства України, та 

журналів обліку», зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 7 

вересня 2012 р. за № 1549/21861 ; 

Наказ МВС від 16.08.2016 № 

816 «Про затвердження Порядку 

провадження за заявами про 

оформлення документів для 

виїзду громадян України за 

кордон на постійне проживання», 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 09 вересня 2016 

р. за № 1241/29371; 

Наказ МВС від 13.04.2018 № 

311 «Про затвердження зразків 

документів, необхідних для 

вилучення, тимчасового 

вилучення паспорта громадянина 

України, паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон, 

зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 27 квітня 2018 р. 

за № 531/31983. 

Наказ МВС від 18.10.2019 № 

875 «Про затвердження Вимог до 

відцифрованого образу обличчя 

особи, фотокарток, що подаються 

для оформлення або обміну 

документів, що посвідчують 

особу, підтверджують 

громадянство України чи 

спеціальний статус особи, та 

фотографічного зображення на 

них», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 07 



листопада 2019 р. за № 

1146/34117 

06- ПОСЛУГИ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

58 06/01 Довідка про склад сім’ї (для 

оформлення субсидій) 
Закон України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» 

59 06/02 Довідка про реєстрацію та 

проживання померлого на день його 

смерті 

Закон України « Про звернення 

громадян» 

 

60 06/03 Довідка про наявність малолітніх і 

неповнолітніх дітей та 

зареєстрованих осіб 

Закон України « Про звернення 

громадян» 

Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

61 06/04 Довідка щодо належності 

домоволодіння 
Закон України « Про звернення 

громадян» 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

62 06/05 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» 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

Закон України «Про благоустрій 

населених пунктів» 

63 06/06 Довідка про склад сім’ї Закон України «Про звернення 

громадян» 

 

64 06/07 Довідка про фактичне місце 

проживання 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

65 06/08 Довідка про склад сім’ї та наявність 

газового опалення 
Закон України «Про звернення 

громадян» 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

66 06/09 Довідка про склад сім’ї та наявність 

пічного опалення 
Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

67 06/10 Видача довідки про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

Закон України «Про звернення 

громадян» 



  

68 06/11 Довідка про склад сім’ї (для 

соціальних виплат) 

 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

69 06/12 Довідка про склад сім’ї та наявність 

пічного і газового опалення 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

70 06/13 Видача виписки з погосподарської 

книги 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

07-ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ* 

71 07/01 Консультація щодо законодавства 

про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування, пенсійне 

забезпечення 

Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

72 07/02 Надання довідкової інформації / 

попередній запис на прийом до 

керівництва 

Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

73 07/03 Видача виготовлених довідок , 

індивідуальних відомостей, 

оригіналів трудових книжок 

Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

74 07/04 Прийом замовлень на видачу довідок Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

75 07/05 Видача пенсійного посвідчення Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

76 07/06 Надання переліку документів, 

необхідних для призначення 

(перерахунку) пенсій, допомоги на 

поховання 

Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

77 07/07 Прийом заяв про надання допомоги у 

витребуванні документів, необхідних 

для призначення страхового стажу, 

заробітної плати для призначення 

(перерахунку) пенсій 

Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

78 07/08 Прийом заяв та документів щодо Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 



переведення  виплати пенсій за 

новим місцем проживання, виплати 

пенсій за довіреністю, зміни способу 

виплати пенсії, перерахунку 

призначення пенсій, встановлення 

пенсії за особливі заслуги перед 

Україною, виплати неотриманої 

пенсії 

пенсійне страхування» 

79 07/09 Прийом документів для проведення 

попередньої оцінки права особи на 

призначення пенсії й перерахунок 

Закон України «Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

 

*- послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг (Пенсійним Фондом України) 

за встановленим графіком. 

Секретар виконкому                                              Т.П. Лесюк 


