
ПЕРЕЛІК  

адміністративних послуг Миколаївської сільської ради, які надаються через віддалене 

робоче місце  

Центру надання адміністративних послуг 

 

№ 

з/п 

Код 

послуги 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти України, якими 

передбачено надання 

адміністративних послуг 

 01 Реєстрація актів цивільного стану  

1 01-01 Реєстрація народження фізичної 

особи та її походження 

Закон України «Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану» 

2 01-02 Реєстрація шлюбу 

3 01-03 Реєстрація смерті 

 02 Реєстрація / зняття з реєстрації 

мешканців 

 

4 02-01 Реєстрація місця проживання  особи 

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

5 02-02 Реєстрація місця перебування особи 

6 02-03 Зняття з реєстрації місця 

проживання особи 

7 02-04 Видача довідки про реєстрацію 

місця проживання особи 

8 02-05 Видача довідки зняття з місця 

проживання 

9 02-06 Внесення до паспорта громадянина 

України зміни назви вулиці 

10 02-07 Видача довідки про склад сім'ї Закон України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» 11 02-08 Видача довідки про зареєстрованих 

у житловому приміщенні / будинку 

осіб 

12 02-09 Видача довідки про  реєстрацію 

місця проживання матері та дитини 

Постанови Кабінету Міністрів України 

від 27.12.2001 року №1751 «Про 

затвердження Порядку призначення і 

виплати державної допомоги сім’ям з 

дітьми» зі змінами внесеними 

Постановою Кабінету Міністрів 

України №890 від 30.11.2016 року. 

 



 03 Паспортні послуги  

13 03-01 Вклеювання до паспорта 

громадянина України (у формі 

книжечки) фотокартки при 

досягненні громадянином 25- або 

45-річного віку 

Положення про паспорт громадянина 

України, затверджене постановою 

Верховної Ради України від  

26 червня 1992 року № 2503-ХІІ 

 04 Питання місцевого значення  

14 04-01 Присвоєння поштової адреси 

об’єкту нерухомого майна 

Закон України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

15 04-02 Прийняття рішення про 

переведення житлового будинку або 

житлового приміщення у нежитлові 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.01.2003 р. № 117 «Про Єдиний 

державний автоматизований реєстр 

осіб, які мають право на пільги» 

16 04-03 Видача (продовження дії) дозволу 

на розміщення реклами 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 23.05.2012 № 417 «Про 

затвердження Порядку встановлення 

статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми» 

17 04-04 Видача ордеру на видалення 

зелених насаджень 

Закон України «Про благоустрій 

населених пунктів» 

18 04-05 Взяття громадян на соціальний 

квартирний облік 

Закон України «Про житловий фонд 

соціального призначення» 

19 04-06 Взяття на облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових 

умов 

Житловий кодекс Української РСР, 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

20 04-07 Надання одноразової матеріальної 

допомоги  на лікування 

ЗУ "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Бюджетний кодекс України, 

ЗУ "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" 

 

21 04пеку-

меку-08 

Надання одноразової матеріальної 

допомоги  постраждалим від 

пожежі або стихійного лиха. 

22 04-09 Надання одноразової матеріальної 

допомоги соціально-незахищеним 

верстам населення 

23 04-10 Надання матеріальної допомоги на 

поховання деяких категорій 

громадян 

ЗУ "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Бюджетний кодекс України, 

ЗУ "Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям" 

 05 Послуги соціального характеру  

24 05-01 Прийом документів для 

призначення субсидій для 

Постанова Кабінету Міністрів України 

№848 від 21.10.1995 “Про порядок 



відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного 

побутового палива; 

призначення та надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого 

та рідкого пічного побутового палива 

” 

25 05-02 Прийом документів для 

призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» 

26 05-03 Прийом документів для 

призначення державної допомоги у 

зв’язку з вагітністю та пологами 

особам, які не застраховані в 

системі загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування 
Закон України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми» 27 05-04 Прийом документів для 

призначення державної допомоги 

при народженні дитини 

28 05-05 Прийом документів для 

призначення державної допомоги на 

дітей, над якими встановлено опіку 

чи піклування 

29 05-06 Прийом документів для 

призначення державної допомоги на 

дітей одиноким матерям 

Закон України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми» 

30 05-07 Прийом документів для 

призначення компенсаційної 

виплати фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги; 

 

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 29.04.2004 № 558 “Про 

затвердження Порядку призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги” 

 06 Нотаріальні послуги  

31 06-01 Посвідчення заповіту (крім 

секретного) 

Закон України «Про нотаріат» 

32 06-02 Видача дубліката посвідченого 

органом місцевого самоврядування 

документа 

33 06-03 Засвідчення вірності копії 

(фотокопії) документа і виписка з 

нього 

34 06-04 Засвідчення справжності підпису на 



документі 

 

 

Секретар сільської ради     Т.П. Лесюк 
 


