01.03.2021
Рекомендаційний Перелік адміністративних послуг,
які надаються в центрі надання адміністративних послуг (міської, селищної, сільської) ради
(з урахуванням змін до законодавства про адміністративні послуги, в тому числі щодо застосування Реєстру адміністративних послуг для
формування переліків послуг ЦНАП та їх ідентифікації/кодування)
№
з/п

Назва адміністративної послуги
(рекомендаційний перелік з урахуванням
актуальної редакції розпорядження КМУ
від 16.05.2014 №523-р, зі мінами)

Законодавчі
акти України,
якими
передбачено
надання
адміністративної
послуги

Назва послуги в Реєстрі
адміністративних послуг
(із позначенням розбіжностей з
рекомендаційним переліком для
подальшої роботи під час актуалізації
переліків послуг ЦНАП)

Додатковий коментар

Ідентифік
атор
послуги в
Реєстрі

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
(А. В (колишніх) містах районного значення та селищах міського типу, які є адміністративними центрами нових та «старих» районів, послуги №№
1-3 можуть надаватися (як і в сільських та селищних радах) уповноваженими особами виконавчих органів цих рад у ЦНАП та включатися до
переліку.
Послуги №№ 1-6, а також послуги з видачі витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян та повторної видачі свідоцтва про
державну реєстрацію акту цивільного стану, надає районний відділ ДРАЦС, фахівців якого теж можливо залучати до роботи в ЦНАП1 за умови
фізичного переміщення їх робочих місць в ЦНАП.
Б. Послуги №№ 1-6 у (колишніх) містах обласного значення, а також послуги №№ 4-6 у (колишніх) містах районного значення, селищах та селах
можуть бути включені до переліку відповідно до закону та на підставі узгодженого рішення з територіальним органом Мін’юсту)
Згідно із законом,
1.
Державна реєстрація народження 2
Державна реєстрація народження
00030
державна
реєстрація
Закон України «Про дитини та її походження
державну
реєстрацію актів
цивільного стану»

народження дитини
проводиться з одночасним
визначенням її
походження. Результат
послуги: свідоцтво про

Ці та інші популярні послуги (як-от реєстрація місця проживання, «нотаріальні дії» ОМС, адмінпослуги соціальної сфери) актуальні і для старостинських округів, де
доцільно утворювати віддалене місце для роботи адміністратора та/чи покладати ці повноваження на старосту.
2
Зеленим кольором позначені поля з найменуванням (назвами) адміністративних послуг, які експерти Програми «U-LEAD з Європою» вважають найбільш коректними
(відповідно до законодавства).
ВКОТРЕ НАГОЛОШУЄМО, що експерти Програми надають лише рекомендації. ОМС доцільно самостійно обрати той варіант назви послуги, який ОМС вважає
найбільш правильним (законним).
1

народження.
Назва послуги в Реєстрі
адміністративних послуг не
відповідає типовій ІК
Мін’юсту
2.
3.
4.
5.
6.

3

Державна реєстрація смерті
Державна реєстрація шлюбу
Державна реєстрація розірвання шлюбу
Державна реєстрація зміни імені
Внесення змін до актових записів
цивільного стану, їх поновлення та
анулювання.

Державна реєстрація смерті
Державна реєстрація шлюбу
Державна реєстрація розірвання шлюбу
Державна реєстрація зміни імені
Внесення змін до актових записів
цивільного стану, їх поновлення та
анулювання.

00033
00031
00032
00868
00983

РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ
!!! Під час внесення послуг у сфері реєстрації місця проживання до переліку послуг ЦНАП необхідно звертати увагу, що багато інших послуг, що не
зазначені в цьому документі, але можуть фактично надаватися на місцевому рівні (насамперед, видача різноманітних довідок), мають в Реєстрі
статус архівних (не підтверджених законодавством). Необхідно уважно перевіряти законодавчі підстави надання відповідних послуг.
Наказом ДМС № 34 від
7.
Реєстрація місця проживання особи
Реєстрація місця проживання особи
00034

8.

Зняття з реєстрації місця проживання
особи

9.

Видача довідки про реєстрацію місця
проживання особи

3

Закон України «Про
свободу
пересування та
вільний вибір місця
проживання в
Україні»

Реєстрація місця проживання дитини
до 14 років
Зняття з реєстрації місця проживання
особи

Видача довідки про реєстрацію місця
проживання особи або місця
перебування особи

10.02.2020 затверджено
одну типову ІК на послугу:
Реєстрація/зняття з
реєстрації місця
проживання/перебування
особи
Окрема типова ІК на таку
послугу в наказі ДМС
відсутня
В законодавстві
вживається в обох
варіантах. Назва послуги в
Реєстрі не відповідає
типовій ІК ДМС
За Законом «Про свободу
пересування та вільний
вибір місця проживання»

Послуги, пронумеровані на жовтому фоні, передбачають потребу «узгодженого рішення» з відповідним ОВВ для інтеграції цих послуг до ЦНАП

01217
00037

00038

назва послуги:
довідка про реєстрацію
місця проживання документ, який видається
органом реєстрації особі за
її вимогою та підтверджує
реєстрацію місця
проживання або місця
перебування особи.
В Правилах реєстрації
місця проживання це дві
різні довідки з визначеною
формою. В Реєстрі послуги
здвоєні, хоча інші навпаки
розділяються.
Типова ІК наказом ДМС
від 03.03.2016 N 34 була
сформульована так як в
Реєстрі
10.
11.

12.

Видача довідки про зняття з реєстрації
місця проживання
Реєстрація місця перебування особи

Видача довідки про зняття з реєстрації
місця проживання
Реєстрація місця перебування особи

Внесення до паспорта громадянина
України відомостей про зміну нумерації
будинків, перейменування вулиць
(проспектів, бульварів, площ, провулків,

Внесення до паспорта громадянина
України відомостей про зміну нумерації
будинків, перейменування вулиць
(проспектів, бульварів, площ,

00039
Наказом ДМС № 34 від
10.02.2020 затверджено
одну типову інформаційну
картку на послугу:
Реєстрація/зняття з
реєстрації місця
проживання/перебування
особи.
В Реєстрі послуга
називається не як в типовій
ІК.

00040

00029

кварталів тощо), населених пунктів,
адміністративно-територіальних
одиниць, зміни в адміністративнотериторіальному устрої
13.

14.

Видача довідки про те, що місце
проживання спадкоємця на день
смерті спадкодавця було зареєстровано
за однією адресою зі спадкодавцем

15.

Видача довідки про склад сім’ї або
зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб

провулків, кварталів тощо), населених
пунктів, адміністративнотериторіальних одиниць, зміни в
адміністративно-територіальному
устрої
Видача довідки про
реєстрацію/останнє місце
проживання спадкодавця (довідка
для оформлення спадщини)

Цивільний кодекс
України, Закон
України «Про
нотаріат»,
Постанова Кабінету
Міністрів України
від 11.11.2011
№3306/5 «Про
затвердження
Порядку вчинення
нотаріальних дій
посадовими
особами органів
місцевого
самоврядування»
Закон України «Про Видача довідки про склад сім’ї або
державну соціальну зареєстрованих у житловому
допомогу
приміщенні/будинку осіб
малозабезпеченим
сім'ям»

01245

В Реєстр внесено лише
одну довідку з двох, що
передбачені
законодавством для
відповідних випадків щодо
оформлення спадщини

відсутній

В Реєстрі має статус
архівної (не підтверджена)

00201

ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ
(Включення послуги № 16 до переліку можливе відповідно до закону та на підставі узгодженого рішення з територіальним (обласним) органом ДМС.
Включення до переліку послуг №№ 17-24 можливе за наявності у ЦНАП робочої станції для роботи з паспортними послугами)
Постанова
16.
Вклеювання до паспорта громадянина
Вклеювання до паспорта громадянина
00026
Верховної
Ради
України (зразка 1994 року) фотокартки
України (зразка 1994 року) фотокартки
України від
при досягненні 25- і 45-річного віку
при досягненні 25- і 45-річного віку
26.06.992 р. №
2503-ХII «Про
затвердження
положень про
паспорт
громадянина

України та про
паспорт
громадянина
України для виїзду
за кордон»
17.

18.

19.

Оформлення і видача паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм вперше після
досягнення 14-річного віку
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 з:
- 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).
Оформлення і видача паспорта

Оформлення і видача паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм вперше після
досягнення 14-річного віку
Оформлення і видача паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм у разі обміну
паспорта громадянина України зразка
Закони України
1994 року (у формі книжечки) у зв’язку
«Про порядок
з:
виїзду з України і
- зі зміною інформації, внесеної до
в’їзду в Україну
паспорта (прізвища, імені, по
громадян України»,
батькові, дати народження, місця
«Про Єдиний
народження);
державний
- виявлення помилки в інформації,
демографічний
реєстр та
внесеної до паспорта;
документи, що
- непридатності паспорта для
підтверджують
подальшого використання;
громадянство
- якщо особа досягла 25- чи 45
України,
річного віку та не звернулася в
посвідчують особу
установленому законодавством
чи її спеціальний
порядку не пізніше як через місяць
статус»
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).
Оформлення і видача паспорта

00023

00277

00285

20.

21.

22.

громадянина 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
Оформлення і видача паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним
носієм
Оформлення і видача паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним
носієм замість втраченого або
викраденого
Оформлення і видача паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним
носієм у зв’язку з обміном у разі:
1) зміни інформації, внесеної до
паспорта для виїзду за кордон;
2) виявлення помилки в інформації,

громадянина 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
Оформлення і видача паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним
носієм
Оформлення і видача паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним
носієм замість втраченого або
викраденого
Оформлення і видача паспорта
громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним
носієм у зв’язку з обміном у разі:
1) зміни інформації, внесеної до
паспорта для виїзду за кордон;
2) виявлення помилки в інформації,

00027

00028

00274

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
23.

24.

25.
26.

Оформлення і видача паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм у зв’язку з
втратою/викраденням паспорта
громадянина України зразка 1994 року (у
формі книжечки)
Оформлення і видача паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм у зв’язку з
втратою/викраденням паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм

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
Оформлення і видача паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм у зв’язку з
втратою/викраденням паспорта
громадянина України зразка 1994 року
(у формі книжечки)
Оформлення і видача паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм у зв’язку з
втратою/викраденням паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм

00287

00025

ОКРЕМІ НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ,
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОМС У СІЛЬСЬКИХ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ4
Посвідчення заповіту (крім секретного)
Посвідчення заповіту (крім секретного)
Скасування заповіту (крім секретного)
Скасування заповіту (окрім секретного) В законі «Про нотаріат»:

27.

Видача дубліката посвідченого органом
місцевого самоврядування документа

28.

Засвідчення вірності копії (фотокопії)
документа і виписки з нього

Видача дублікатів втрачених або
Закон України «Про зіпсованих документів, посвідчених
нотаріат»
посадовою особою органу місцевого
самоврядування
Засвідчення вірності копій (фотокопій)
документів і виписок з них

крім секретного
В Законі «Про нотаріат»:
посадові особи ОМС
видають дублікати
посвідчених ними
документів
В Реєстрі назву зазначено
дослівно як в Законі «Про

01239
01247
01251

01248

І хоча Закон України «Про адміністративні послуги» не поширюється на вчинення нотаріальних дій, але треба враховувати, що: а) законодавець мав на меті зробити
виняток саме для нотаріусів; б) цій групі публічних послуг приділяється увага, і рекомендація їх надавати у ЦНАП в сільських населених пунктах, де окремі нотаріальні
послуги надають посадові особи ОМС; в) такі послуги можуть бути на ВРМ у сільських населених пунктах навіть у ЦНАП міських територіальних громад.
4

29.

Засвідчення справжності підпису на
документі

Засвідчення справжності підпису на
документах

30.

Посвідчення довіреностей,
прирівнюваних до нотаріально
посвідчених, крім довіреностей на право
розпорядження нерухомим майном,
довіреностей на управління і
розпорядження корпоративними правами
та довіреностей на користування та
розпорядження транспортними засобами

Посвідчення довіреностей,
прирівнюваних до нотаріально
посвідчених, крім довіреностей на
право розпорядження нерухомим
майном, довіреностей на управління і
розпорядження корпоративними
правами та довіреностей на
користування та розпорядження
транспортними засобами

нотаріат»
В Реєстрі назву зазначено
дослівно як в Законі «Про
нотаріат»

01249
01250

РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

33.

Державна реєстрація права власності на
нерухоме майно
Державна реєстрація іншого (відмінного
від права власності) речового права на
нерухоме майно
Скасування запису Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно,
скасування державної реєстрації речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
скасування рішення державного
реєстратора (за рішенням суду)

34.

Внесення змін до записів Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно

35.

Надання інформації з Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно

31.
32.

Державна реєстрація права власності на
нерухоме майно
Державна реєстрація іншого
(відмінного від права власності)
речового права на нерухоме майно
Скасування запису Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно,
Закон України «Про скасування державної реєстрації
державну
речових прав на нерухоме майно та їх
реєстрацію речових обтяжень, скасування рішення
прав на нерухоме
державного реєстратора (за рішенням
майно та їх
суду)
обтяжень»
Внесення змін до записів Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень
Надання інформації з Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно

00041
00042

00043

В Реєстрі назва послуги
зазначена в редакції
розпорядження КМУ від
16.05.2014 №523-р та
типової ІК Мін’юсту

00046

00047

36.
37.
38.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого
майна
Державна реєстрація обтяжень речових
прав на нерухоме майно
Заборона вчинення реєстраційних дій

Взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна
Державна реєстрація обтяжень речових
прав на нерухоме майно
Заборона вчинення реєстраційних дій

00049
00048
01174

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ ТА ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ
(Включення послуг №№ 62-76 до переліку можливе відповідно до закону та на підставі узгодженого рішення з територіальним органом Мін’юсту)
Назва послуги в Реєстрі не 00050
39.
Державна реєстрація створення
Державна реєстрація створення
відповідає типовій ІК
юридичної особи (крім громадського
юридичної особи (крім громадського
Мін’юсту: Державна
формування)
формування)
реєстрація створення
юридичної особи (крім
громадського формування)

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Державна реєстрація створення
відокремленого підрозділу юридичної
особи (крім громадського формування)
Державна реєстрація припинення
відокремленого підрозділу юридичної
особи (крім громадського формування)
Державна реєстрація змін до відомостей
про відокремлений підрозділ юридичної
особи (крім громадського формування)

Державна реєстрація створення
відокремленого підрозділу юридичної
особи (крім громадського формування)
Державна реєстрація припинення
Закон України «Про відокремленого підрозділу юридичної
державну
особи (крім громадського формування)
реєстрацію
Державна реєстрація змін до відомостей
юридичних осіб,
про відокремлений підрозділ
фізичних осіб юридичної особи (крім громадського
підприємців та
формування)
громадських
Державна реєстрація рішення про
Державна реєстрація рішення про
формувань»
припинення юридичної особи (крім
припинення юридичної особи (крім
громадського формування)
громадського формування)
Державна реєстрація рішення про відміну
Державна реєстрація рішення про
рішення про припинення юридичної
відміну рішення про припинення
особи (крім громадського формування)
юридичної особи (крім громадського
формування)
Державна реєстрація зміни складу комісії
Державна реєстрація зміни складу
з припинення (комісії з реорганізації,
комісії з припинення (комісії з
ліквідаційної комісії) юридичної особи
реорганізації, ліквідаційної комісії)
(крім громадського формування)
юридичної особи (крім громадського

00087

00092

00090

00073

00083

00094

формування)
46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Державна реєстрація переходу
юридичної особи на діяльність на
підставі модельного статуту (крім
громадського формування)
Державна реєстрація переходу
юридичної особи з модельного статуту на
діяльність на підставі власного
установчого документа (крім
громадського формування)
Державна реєстрація припинення
юридичної особи в результаті її ліквідації
(крім громадського формування)
Державна реєстрація припинення
юридичної особи в результаті її
реорганізації (крім громадського
формування)
Державна реєстрація рішення про виділ
юридичної особи (крім громадського
формування)
Державна реєстрація фізичної особи
підприємцем

Державна реєстрація переходу
юридичної особи на діяльність на
підставі модельного статуту (крім
громадського формування)
Державна реєстрація переходу
юридичної особи з модельного статуту
на діяльність на підставі власного
установчого документа (крім
громадського формування)
Державна реєстрація припинення
юридичної особи в результаті її
ліквідації (крім громадського
формування)
Державна реєстрація припинення
юридичної особи в результаті її
реорганізації (крім громадського
формування)
Державна реєстрація рішення про виділ
юридичної особи (крім громадського
формування)
Державна реєстрація фізичної особипідприємця

Державна реєстрація припинення
підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця за її рішенням

Державна реєстрація припинення
підприємницької діяльності фізичної
особи - підприємця за її рішенням

00057

00056

00097

00100

00058
Назва послуги в Законі
вживається в обох
варіантах, але назва
послуги в Реєстрі не
відповідає типовій ІК
Мін’юсту: Державна
реєстрація фізичної особи
підприємцем.
Хоча кінцеве рішення
(результат) – це державна
реєстрація фізичної особипідприємця

00106

00107

53.

54.

55.

56.

57.

Державна реєстрація змін до відомостей
про юридичну особу, що 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)
Державна реєстрація включення
відомостей про юридичну особу,
зареєстровану до 01 липня 2004 р.,
відомості про яку не містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб- підприємців та
громадських формувань (крім
громадського формування)

Державна реєстрація змін до відомостей
про юридичну особу, що 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)
Державна реєстрація включення
відомостей про юридичну особу,
зареєстровану до 01 липня 2004 р.,
відомості про яку не містяться в
Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань
(крім громадського формування)

Державна реєстрація змін до відомостей
про фізичну особу – підприємця, що
містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
Державна реєстрація включення
відомостей про фізичну особу підприємця, зареєстровану до 01 липня
2004 р., відомості про яку не містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань
Виправлення помилок, допущених у
відомостях Єдиного державного реєстру

Державна реєстрація змін до відомостей
про фізичну особу – підприємця, що
містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
Державна реєстрація включення
відомостей про фізичну особу підприємця, зареєстровану до 01 липня
2004 р., відомості про яку не містяться в
Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
Виправлення помилок, допущених у
відомостях Єдиного державного

00054

Назва послуги в Реєстрі не
відповідає типовій ІК
Мін’юсту: Державна
реєстрація включення
відомостей про юридичну
особу, зареєстровану до 01
липня 2004 р., відомості
про яку не містяться в
Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб- підприємців
та громадських формувань
(крім громадського
формування)

00052

00108

00109

01179

юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань
58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

Видача виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у
паперовій формі для проставляння
апостиля
Видача витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Видача документів, що містяться в
реєстраційній справі відповідної
юридичної особи, громадського
формування, що не має статусу
юридичної особи, фізичної особи підприємця
Підтвердження відомостей про кінцевого
бенефіціарного власника юридичної
особи
Державна реєстрація громадського
об’єднання, що не має статусу юридичної
особи
Державна реєстрація змін до відомостей
про громадське об’єднання, що не має
статусу юридичної особи, що містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань
Державна реєстрація припинення
громадського об’єднання, що не має
статусу юридичної особи
Державна реєстрація створення
громадського об’єднання

реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців та громадських
формувань
Видача виписки з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських
формувань у паперовій формі для
проставляння апостиля
Видача витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб
- підприємців та громадських
формувань.
Видача документів, що містяться в
реєстраційній справі відповідної
юридичної особи, громадського
формування, що не має статусу
юридичної особи, фізичної особи підприємця
Підтвердження відомостей про
кінцевого бенефіціарного власника
юридичної особи
Державна реєстрація громадського
об’єднання, що не має статусу
Закон України «Про юридичної особи
громадські
Державна реєстрація змін до відомостей
об’єднання»;
про громадське об’єднання, що не має
Закон України «Про статусу юридичної особи, що містяться
державну
в Єдиному державному реєстрі
реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб юридичних осіб,
підприємців та громадських формувань
фізичних осіб –
Державна реєстрація припинення
підприємців та
громадського об’єднання, що не має
громадських
статусу юридичної особи
формувань»
Державна реєстрація створення
громадського об’єднання

00235

00234

00236

00683

00110

00111

00076

00051

66.

67.

68.
69.
70.

71.

72.

73.

74.

75.

Державна реєстрація включення
відомостей про громадське об'єднання,
зареєстроване до 01 липня 2004 року,
відомості про яке не містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань
Державна реєстрація змін до відомостей
про громадське об’єднання, що містяться
в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, у
тому числі змін до установчих
документів
Державна реєстрація рішення про виділ
громадського об’єднання
Державна реєстрація рішення про
припинення громадського об’єднання
Державна реєстрація рішення про відміну
рішення про припинення громадського
об’єднання
Державна реєстрація зміни складу комісії
з припинення (комісії з реорганізації,
ліквідаційної комісії) громадського
об’єднання
Державна реєстрація припинення
громадського об’єднання в результаті
його ліквідації
Державна реєстрація припинення
громадського об’єднання в результаті
його реорганізації
Державна реєстрація створення
відокремленого підрозділу громадського
об’єднання
Державна реєстрація внесення змін до

Державна реєстрація включення
відомостей про громадське об'єднання,
зареєстроване до 01 липня 2004 року,
відомості про яке не містяться в
Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
Державна реєстрація змін до відомостей
про громадське об’єднання, що
містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань,
у тому числі змін до установчих
документів
Державна реєстрація рішення про виділ
громадського об’єднання
Державна реєстрація рішення про
припинення громадського об’єднання
Державна реєстрація рішення про
відміну рішення про припинення
громадського об’єднання
Державна реєстрація зміни складу
комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії)
громадського об’єднання
Державна реєстрація припинення
громадського об’єднання в результаті
його ліквідації
Державна реєстрація припинення
громадського об’єднання в результаті
його реорганізації
Державна реєстрація створення
відокремленого підрозділу
громадського об’єднання
Державна реєстрація внесення змін до

00053

00055

00086
00077
00084

00095

00098

00102

00089

00091

відомостей про відокремлений підрозділ
громадського об’єднання
76.

відомостей про відокремлений
підрозділ громадського об’єднання
Державна реєстрація припинення
відокремленого підрозділу
громадського об'єднання

00093

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ
(А. Включення послуги з надання відомостей з ДЗК (№ 77) до переліку можливе після оформлення доступу до реєстру ДЗК адміністраторам ЦНАП
та/або іншим уповноваженим посадовим особам органу місцевого самоврядування або на підставі узгодженого рішення (угода/меморандум тощо) з
територіальним (обласним) органом Держгеокадастру.
Б. Включення послуг з надання відомостей з ДЗК (№№ 78-80), реєстрації земельних ділянок в реєстрі ДЗК (№№ 81-87), видачі висновків та дозволів
(№№ 88-91) до переліку можливе відповідно до закону та на підставі узгодженого рішення з територіальним (обласним) органом Держгеокадастру.
В. Група земельних послуг (власні повноваження місцевої ради) має бути узгоджена з галузевими фахівцями місцевої ради. Окремі послуги можуть не
надаватися, або можуть бути додані інші послуги, що визначені законом, але не ввійшли до рекомендаційного переліку)
77.
Надання відомостей з Державного
Надання відомостей з Державного
00035
земельного кадастру у формі:
земельного кадастру у формі витягу з
1) витягу з Державного земельного
Державного земельного кадастру про
кадастру про:
землі в межах території
адміністративно-територіальних
- землі в межах територій
одиниць
адміністративно-територіальних
одиниць;
Надання відомостей з Державного
00059
- обмеження у використанні земель;
земельного кадастру у формі витягу з
Закон України «Про
Надання кожного виду
Державного земельного кадастру про
- земельну ділянку
Державний
відомостей внесено до
обмеження у використанні земель
2) довідок, що містять узагальнену
земельний кадастр»
Реєстру як окремі послуги
інформацію про землі (території)
Надання відомостей з Державного
00060
3) викопіювань з картографічної основи
земельного кадастру у формі витягу з
Державного земельного кадастру,
Державного земельного кадастру про
кадастрової карти (плану)
земельну ділянку
4) копій документів, що створюються під
Надання відомостей з Державного
00061
час ведення Державного земельного
земельного кадастру у формі довідки,
кадастру
що містить узагальнену інформацію
про землі (території).

78.

79.

80.

81.

82.

Видача довідки про:
1) наявність та розмір земельної частки
(паю)
2) наявність у Державному земельному
кадастрі відомостей про одержання у
власність земельної ділянки у межах
норм безоплатної приватизації за
певним видом її цільового призначення
(використання)
Видача відомостей з документації із
землеустрою, що включена до
Державного фонду документації із
землеустрою
Видача витягу з технічної документації
про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки
Державна реєстрація земельної ділянки з
видачею витягу з Державного земельного
кадастру
Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей (змін до них) про
земельну ділянку з видачею витягу

Земельний кодекс
України

Закон України «Про
землеустрій»
Закон України «Про
оцінку земель»

Закон України «Про
Державний
земельний кадастр»

Надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі
викопіювання з картографічної
основи Державного земельного
кадастру, кадастрової карти (плану)
Надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі копій
документів, що створюються під час
ведення Державного земельного
кадастру
Надання довідки про наявність та
розмір земельної частки (паю)
Надання довідки про наявність у
Державному земельному кадастрі
відомостей про одержання у власність
земельної ділянки у межах норм
безоплатної приватизації за певним
видом її цільового призначення
(використання)
Видача відомостей з документації із
землеустрою, що включена до
Державного фонду документації із
землеустрою
Видача витягу з технічної документації
про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки
Державна реєстрація земельної ділянки
з видачею витягу з Державного
земельного кадастру
Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей (змін до них) про
земельну ділянку з видачею витягу
Внесення до Державного земельного
кадастру змін до відомостей про
земельну ділянку з видачею витягу

00062

00063

Надання кожного виду
довідок внесено до Реєстру
як окремі послуги.
Враховувати як внесення
двох окремих послуг.

00064
00065

Але назви послуг
відрізняються від типових
ІК:
Видача довідки…

00066

00068

00069

00070

00071

83.

84.

85.
86.

87.

Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей про межі частини
земельної ділянки, на яку поширюються
права суборенди, сервітуту, з видачею
витягу
Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей (змін до них) про
землі в межах територій адміністративнотериторіальних одиниць з видачею
витягу

Державна реєстрація обмежень у
використанні земель з видачею витягу
Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей про обмеження у
використанні земель, встановлені
законами та прийнятими відповідно до
них нормативно-правовими актами, з
видачею витягу

Виправлення технічної помилки у
відомостях з Державного земельного
кадастру, допущеної органом, що

Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей про межі частини
земельної ділянки, на яку
поширюються права суборенди,
сервітуту, з видачею витягу
Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей (змін до них) про
землі в межах територій
адміністративно-територіальних
одиниць з видачею витягу
Внесення до Державного земельного
кадастру змін до відомостей про землі
в межах територій адміністративнотериторіальних одиниць з видачею
витягу
Державна реєстрація обмежень у
використанні земель з видачею витягу
Внесення до Державного земельного
кадастру відомостей про обмеження у
використанні земель, встановлені
безпосередньо законами та прийнятими
відповідно до них нормативноправовими актами, з видачею витягу

Виправлення технічної помилки у
відомостях з Державного земельного
кадастру, яка була допущена органом,

00072

00074

00075

00078
Назва послуги в Реєстрі не
відповідає розпорядженню
КМУ від 16.05.2014 №523р та затвердженій
Держгеокадастром типовій
ІК (наказ Держгеокадастру
від 17.07.2020 № 280):
Внесення до Державного
земельного кадастру
відомостей про обмеження
у використанні земель,
встановлені законами та
прийнятими відповідно до
них нормативно-правовими
актами, з видачею витягу
Назва послуги в Реєстрі не
відповідає розпорядженню
КМУ від 16.05.2014 №523р та затвердженій

00079

00080

здійснює його ведення, з видачею витягу

що здійснює його ведення, з видачею
витягу

Виправлення технічної помилки у
відомостях Державного земельного
кадастру не з вини органу, що
здійснює його ведення

88.

Видача рішення про передачу у власність,
Послуга в Реєстрі відсутня
надання у користування земельних
Земельний кодекс
ділянок сільськогосподарського
України,
призначення, що перебувають у державній Закон України «Про
власності
державний земельний
кадастр»

89.

Проведення обов’язкової державної
експертизи землевпорядної документації

Послуга в реєстрі відсутня
Земельний кодекс
України, Закон
України «Про
державну експертизу
землевпорядної
документації»

В Реєстрі наявна лише наступна
послуга:
Проведення добровільної державної
експертизи землевпорядної
документації, а також вибіркової
державної експертизи землевпорядної

Держгеокадастром типовій
ІК (наказ Держгеокадастру
від 17.07.2020 № 280):
Виправлення технічної
помилки у відомостях з
Державного земельного
кадастру, допущеної
органом, що здійснює його
ведення, з видачею витягу
Назва послуги в Реєстрі не
відповідає затвердженій
Держгеокадастром типовій
ІК (наказ Держгеокадастру
від 17.07.2020 № 280):
Виправлення технічної
помилки у відомостях з
Державного земельного
кадастру, допущеної не з
вини органу, що здійснює
його ведення
Передбачена
розпорядженням КМУ від
16.05.2014 №523-р
В наказі Держгеокадастру
від 17.07.2020 № 280
(затверджені типові ІК та
ТК) є ця послуга.
Передбачена
розпорядженням КМУ від
16.05.2014 №523-р.
В наказі Держгеокадастру
від 17.07.2020 № 280
(затверджені типові ІК та
ТК) є дві окремі послуги:

00081

відсутній

відсутній

документації (у разі видачі
негативного висновку) (00082)

Проведення обов’язкової
державної експертизи
землевпорядної
документації – надається
через ЦНАП
Проведення добровільної
державної експертизи
землевпорядної
документації, а також
вибіркової державної
експертизи землевпорядної
документації (у разі видачі
негативного висновку) - не
надається через ЦНАП

90.
91.

92.

Видача висновку про погодження
документації із землеустрою
Видача дозволу на зняття та перенесення
ґрунтового покриву земельних ділянок
Видача рішення про передачу у
власність, надання у постійне
користування та оренду земельних
ділянок, що перебувають у комунальній
власності

Земельний кодекс
України

Видача висновку про погодження
документації із землеустрою
Видача дозволу на зняття та
перенесення ґрунтового покриву
(родючого шару ґрунту) земельної
ділянки
Видача рішення про передачу у
власність, надання у постійне
користування та оренду земельних
ділянок, що перебувають у комунальній
власності
У Реєстрі також наявна послуга:

Земельний кодекс
України,
Закон України «Про
Видача рішення про передачу у
державний
земельний кадастр» власність, надання у постійне

користування та оренду земельних
ділянок, що перебувають у державній
або комунальній власності (01161)

00085
Держгеокадастр змінив
назву послуги

00088

00173

Але в наказі
Держгеокадастру від
17.07.2020 № 280
(затверджені типові ІК та
ТК) є така послуга:
Видача рішення про
передачу у власність,
надання у користування
земельних ділянок

відсутній

сільськогосподарського
призначення,
що перебувають у
державній власності надається через ЦНАП.

93.

Видача рішення про продаж земельних
ділянок комунальної власності

94.

Прийняття рішення про:
- припинення права власності на
земельну ділянку у разі добровільної
відмови власника землі на користь
держави або територіальної громади
- припинення права постійного
користування земельною ділянкою у
разі добровільної відмови
землекористувача
Видача дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки
Надання згоди розпорядників земельних
ділянок комунальної власності на поділ
та об’єднання таких ділянок

95.

96.

97.

Затвердження технічної документації:
a. з нормативної грошової оцінки
земельної ділянки у межах населених
пунктів
b. з бонітування ґрунтів
c. з економічної оцінки земель

Земельний кодекс
України

Земельний кодекс
України

Видача рішення про продаж земельних
ділянок державної та комунальної
власності
Видача рішення про припинення права
власності на земельну ділянку у разі
добровільної відмови власника землі
на користь держави або
територіальної громади, права
постійного користування земельною
ділянкою у разі добровільної відмови
землевласника, землекористувача

Потрібно в назві послуги
01161 в Реєстрі вилучити
комунальна власність
окремо
В переліку державну
власність вилучено, бо це
не повноваження ОМС

00174

00175

Послуга в Реєстрі відсутня

відсутній

Надання згоди розпорядників

00178

Закон України «Про земельних ділянок комунальної
землеустрій»
власності на поділ та об’єднання таких

ділянок
Затвердження технічної документації з
нормативної грошової оцінки земельної
ділянки у межах населених пунктів
Закон України «Про
Затвердження технічної документації з
оцінку земель»
бонітування ґрунтів
Затвердження технічної документації з
економічної оцінки земель

Послугу в Реєстрі
розділено на три окремі
послуги

00179

00180
00181

98.
99.

100.

101.

102.

103.
104.

105.

106.

Продаж земельної ділянки комунальної
власності (за зверненням особи)
Надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки громадянину (громадянці), який
зацікавлений в одержанні безоплатно у
власність земельної ділянки у межах
норм безоплатної приватизації
Передача земельної ділянки у
користування за проектом землеустрою
щодо її відведення
Поновлення (продовження) договору
оренди землі (договору оренди земельної
ділянки, договору на право тимчасового
користування землею (в тому числі, на
умовах оренди)
Припинення права оренди земельної
ділянки або її частини у разі добровільної
відмови орендаря
Надання згоди на передачу орендованої
земельної ділянки в суборенду
Надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки особі, яка зацікавлена в
одержанні в користування земельної
ділянки
Надання земельної ділянки у власність
громадянину (громадянці), який (яка)
зацікавлена в одержанні безоплатно у
власність земельної ділянки у межах
норм безоплатної приватизації
Надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж

Послуга в Реєстрі відсутня, можливо
включена в послугу 00174
Земельний кодекс Видача дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
України,
Закон України «Про земельної ділянки громадянину
землеустрій»
(громадянці), який зацікавлений в
Закон України «Про одержанні безоплатно у власність
фермерське
земельної ділянки у межах
господарство»
безоплатної приватизації
Послуга в Реєстрі відсутня

відсутній

Поновлення (продовження) договору
оренди землі (договору оренди
Земельний кодекс земельної ділянки, договору на право
України,
тимчасового користування землею (в
Закон України «Про
тому числі, на умовах оренди)
оренду землі»
Припинення права оренди земельної
ділянки або її частини у разі
добровільної відмови орендаря
Надання згоди на передачу орендованої
земельної ділянки в суборенду
Надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у користування

00189

Земельний кодекс
Послуга в Реєстрі відсутня
України,
Закон України «Про
землеустрій»

відсутній

Земельний кодекс
України

Послуга в Реєстрі відсутня

00176

відсутній

00192

00198
00199

Земельний кодекс, стаття
123: Порядок надання
земельних ділянок

відсутній

державної або комунальної
власності у користування
передбачає такий дозвіл
ОМС у відповідних
випадках

земельної ділянки

107.

108.

109.

110.

111.

Затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки та
передача в оренду земельної ділянки
Внесення змін до договору оренди землі
(договору оренди земельної ділянки,
договору на право тимчасового
користування землею (в тому числі, на
умовах оренди)
Припинення права власності на земельну
ділянку або на її частину у разі
добровільної відмови власника на
користь територіальної громади
Припинення права постійного
користування земельною ділянкою або її
частиною у разі добровільної відмови
землекористувача
Надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для послідуючого продажу

112.

Продаж не на конкурентних засадах
земельної ділянки несільського
призначення, на якій розташовані об’єкти
нерухомого майна, які перебувають у
власності громадян та юридичних осіб

113.

Зміна цільового призначення земельної
ділянки, що перебуває у власності або
користуванні
Надання згоди на поділ чи об’єднання

114.

Послуга в Реєстрі відсутня

відсутній

Внесення змін до договору оренди

00204

Цивільний кодекс землі (договору оренди земельної
України
ділянки, договору на право тимчасового
Закон України «Про
користування землею (в тому числі, на
оренду землі»

умовах оренди)
Послуга в Реєстрі відсутня

Послуга в Реєстрі відсутня

Земельний кодекс
України

Врахована в послузі 00175
в Реєстрі

відсутній

Врахована в послузі 00175
в Реєстрі

відсутній

Надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки для послідуючого
продажу
Продаж не на конкурентних засадах
земельної ділянки несільського
призначення, на якій розташовані
об’єкти нерухомого майна, які
перебувають у власності громадян та
юридичних осіб
Послуга в Реєстрі відсутня
Послуга в Реєстрі відсутня

00207

00208

відсутній
Звернути увагу на послугу

відсутній

115.

116.

117.

118.

119.

раніше сформованих земельних ділянок
Надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою, що забезпечує екологоекономічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь
Погодження проекту землеустрою, що
забезпечує еколого-економічне
обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь

Встановлення обмеженого платного або
безоплатного користування чужою
земельною ділянкою (сервітуту)
Надання права користування чужою
земельною ділянкою для забудови
(суперфіцію)
Затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості), що посвідчує
право власності на земельну ділянку

в Реєстрі 00178

Земельний кодекс
України,
Закон України «Про
землеустрій»
Закон України «Про
державну
експертизу
землевпорядної
документації»

Надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою, що забезпечує
еколого-економічне обґрунтування
сівозміни та впорядкування угідь
Послуга в Реєстрі відсутня

Встановлення обмеженого платного або
безоплатного користування чужою
Цивільний кодекс, земельною ділянкою (сервітуту)
Земельний кодекс Надання права користування чужою
земельною ділянкою для забудови
(суперфіцій)
Земельний кодекс Затвердження технічної документації із
України,
землеустрою щодо встановлення
Закон України «Про (відновлення) меж земельної ділянки в
землеустрій»,
натурі (на місцевості), що посвідчує
Закон України «Про
право власності на земельну ділянку
Державний
земельний кадастр»

00210

відсутній

00212

00213

00214

ДЕРЖАВНИЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ
(А. Включення послуг №№ 120-122 до переліку можливе для виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських,
селищних, міських рад, яким ДАБІ передано повноваження згідно з процедурою, визначеною п. 91 розділу V Закону України «Про регулювання
містобудівної діяльності», стосовно об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1),
розташованих у межах відповідних населених пунктів,
Б. Включення послуг №№ 123-124 до переліку можливе для виконавчих органів з питань державного архітектурно-будівельного контролю міських
рад населених пунктів, які є адміністративними центрами областей, та міських рад населених пунктів з чисельністю населення понад 50 тисяч, яким
ДАБІ передано повноваження, стосовно об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з середніми наслідками (СС2),
розташованих у межах відповідних населених пунктів,
або
В. Послуги №№ 120, 123-124 можуть бути включені до переліку відповідно до закону та на підставі узгодженого рішення з територіальним
(обласним) органом ДАБІ)
Назва послуги в Наказі
120. Реєстрація декларації (внесення змін до
Реєстрація декларації (внесення змін
00138
ДАБІ від 12.06.2017 № 945
декларації) про готовність об’єкта до
до декларації) про готовність об’єкта
(зі змінами):
експлуатації
до експлуатації, будівництво якого
здійснено на підставі будівельного
Реєстрація декларації про
паспорта
готовність об'єкта до
Реєстрація декларації про готовність
01376
експлуатації
об'єкта до експлуатації, щодо об’єктів,
що за класом наслідків
В Реєстрі послуга
(відповідальності) належать до
розділена на три окремі
Закон України «Про об’єктів з незначними наслідками
регулювання
(СС1)
містобудівної
Реєстрація декларації про готовність до
01263
діяльності»
експлуатації самочинно збудованого
об’єкта, на яке визнано право
власності за рішенням суду
Внесення змін до декларації про
00140
готовність об'єкта до експлуатації
121. Реєстрація повідомлення про початок
Подання повідомлення про початок
00134
виконання підготовчих робіт
виконання підготовчих робіт
Внесення змін до повідомлення про
00145
початок виконання підготовчих робіт

122.

Реєстрація повідомлення про початок
виконання будівельних робіт

Внесення змін до декларації про
початок виконання підготовчих робіт
за заявою замовника
Скасування повідомлення про
початок виконання підготовчих робіт
за заявою замовника
Подання повідомлення про початок
виконання будівельних робіт щодо
об’єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі
будівельного паспорту
Подання повідомлення про початок
будівельних робіт щодо об’єктів, що за
класом наслідків (відповідальності)
належать до об'єктів з незначними
наслідками (СС1)
Подання повідомлення про зміну
даних у повідомленні про початок
будівельних робіт щодо об’єктів,
будівництво яких здійснюється на
підставі будівельного паспорту
Подання повідомлення про зміну
даних у повідомленні про початок
будівельних робіт щодо об’єктів, що за
класом наслідків (відповідальності)
належать до об'єктів з незначними
наслідками (СС1)
Внесення змін до повідомлення про
початок виконання будівельних робіт

01189
ІК та ТК на послугу
наказом ДАБІ не
затверджено
Назва послуг в Наказі
ДАБІ від 12.06.2017 № 945
(зі змінами):
Подання повідомлення про
початок виконання
будівельних робіт

01190

01218

01208

Послугу в Реєстрі
розділено на дві окремі
Назва послуги в Наказі
ДАБІ від 12.06.2017 № 945
(зі змінами):
Внесення змін до
повідомлення про початок
виконання будівельних
робіт

01219

01209

Послугу в Реєстрі
розділено на дві окремі
Фактично це і є дві
послуги, що вище –
подання повідомлення про
зміну даних
Разом з тим, у Реєстрі
відсутня послуга, що
визначена в Наказі ДАБІ
від 12.06.2017 № 945 (зі

00146

змінами):
Внесення змін до
декларації про початок
виконання будівельних
робіт
ІК та ТК на послугу
наказом ДАБІ не
затверджено

123.

Видача дозволу на виконання
будівельних робіт

Скасування повідомлення про
початок виконання будівельних робіт
за заявою замовника
Видача дозволу на виконання
будівельних робіт
ІК та ТК на послугу
Анулювання дозволу на виконання
наказом ДАБІ не
будівельних робіт за заявою
затверджено
замовника
Реєстрація зміни даних у дозволі на
виконання будівельних робіт

Назва послуг в Наказі
ДАБІ від 12.06.2017 № 945
(зі змінами):

01188

00137
01187

00148

Зміна даних у виданому
дозволі на виконання
будівельних робіт
124.

Видача сертифікату про прийняття в
експлуатацію закінчених будівництвом
об'єктів

Видача сертифіката про прийняття в
експлуатацію закінченого будівництвом
об'єкта

00142

ІНШІ ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
(МІСТОБУДУВАННЯ, БЛАГОУСТРІЙ, ЖИТЛО ТОЩО)
(Потребує узгодження з галузевими фахівцями місцевої ради – окремі послуги можуть не надаватися через об’єктивні причини, як-от відсутність
соціального житлового фонду тощо)
!!! Під час внесення місцевих послуг до переліку послуг ЦНАП необхідно звертати увагу, що багато інших послуг, які не зазначені в рекомендаційному
переліку, але можуть фактично надаватися на місцевому рівні, мають в Реєстрі статус архівних (не підтверджених законодавством). Необхідно
уважно перевіряти законодавчі підстави надання відповідних послуг.
125. Присвоєння поштової адреси об’єкту
00153
Закон України «Про Прийняття рішення про присвоєння
регулювання
нерухомого майна
поштової адреси об’єкту нерухомого
містобудівної
майна

діяльності»
126.

Видача довідки про адресу об’єкта
нерухомого майна

127.

Надання будівельного паспорту
забудови земельної ділянки

128.

Надання містобудівних умов та
обмежень

129.

Видача ордера на видалення зелених
насаджень

130.

Взяття на облік громадян, які потребують
поліпшення житлових умов

Прийняття рішення про зміну адреси
об’єкта нерухомого майна
Видача довідки про адресу об’єкта
нерухомого майна

Зміна адреси – це по суті
присвоєння нової адреси
В Реєстрі ця послуга в
статусі «архівна» (не
підтверджена)

01240
00177

Видача будівельного паспорта
забудови земельної ділянки
Надання дубліката будівельного
паспорта забудови земельної ділянки
Внесення змін до будівельного
паспорта забудови земельної ділянки
Надання містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки
Внесення змін до містобудівних умов
та обмежень забудови земельної
ділянки
Закон України «Про Видача ордера на видалення зелених
благоустрій
насаджень

00156

Взяття на облік громадян, які
потребують поліпшення житлових умов
В Реєстрі є і інші підтверджені послуги
в цій сфері:

00036

01192
01193
00158
01186

00159

населених пунктів»

Житловий кодекс
Української РСР

Взяття на облік внутрішньо
переміщених осіб, які потребують
надання житлового приміщення для
тимчасового проживання (01257)
Взяття на облік громадян, які бажають
вступити до житлово-будівельного
кооперативу (01266)
Взяття на облік громадян, які
потребують надання житлового
приміщення з фондів житла для

тимчасового проживання (01471)
Рішення щодо продовження строку
проживання в тимчасовому житловому
фонді (01472)
Видача довідки про перебування (не
перебування) на квартирному обліку
(01246)
Затвердження спільних рішень
адміністрацій та профспілкових
комітетів про взяття громадян на
квартирний облік за місцем роботи
(01281)

131.

132.

133.

134.

Внесення змін до облікових справ
громадян, які потребують поліпшення
житлових умов
Видача ордера на:
жиле приміщення;
на службове жиле приміщення
Прийняття рішення про переведення
житлового будинку або житлового
приміщення у нежитлові
Видача (продовження дії) дозволу на
розміщення зовнішньої реклами

Житловий кодекс
Української РСР

Закон України
«Про рекламу»

Внесення громадян до реєстру осіб, які
бажають брати участь у програмі
будівництва (придбання) доступного
житла (01264)
Внесення змін до облікових справ
громадян, які потребують поліпшення
житлових умов
Видача ордера на жиле приміщення
Видача ордера на службове жиле
приміщення
Прийняття рішення про переведення
жилих будинків і жилих приміщень у
нежилі
Послуга в реєстрі розділена
Видача дозволу на розміщення
зовнішньої реклами у межах населеного на дві окремі та додані інші
послуги.
пункту
Продовження дії дозволу на
розміщення зовнішньої реклами
Переоформлення дозволу на

00233

00238
00240
00245

00183

00186
00184

135.

Погодження проведення салютів,
феєрверків, інших заходів з
використанням вибухових речовин і
піротехнічних засобів

136.

Встановлення за погодженням з
власниками зручного для населення
режиму роботи розташованих на
відповідній території підприємств,
установ та організацій сфери
обслуговування незалежно від форм
власності

137.

138.

139.

Надання згоди на розміщення на
території села, селища, міста місць чи
об’єктів для зберігання та захоронення
відходів, сфера екологічного впливу
функціонування яких включає відповідну
адміністративно-територіальну одиницю
Видача довідки про припинення ведення
особистого селянського господарства або
вихід з такого господарства

Видача довідки про наявність у фізичної
особи земельних ділянок (форма 3ДФ)

Закон України
«Про забезпечення
санітарного та
епідемічного
благополуччя
населення»

Закон України
«Про місцеве
самоврядування в
Україні»

розміщення зовнішньої реклами
Анулювання дозволу на розміщення
зовнішньої реклами
Послуга в Реєстрі відсутня

00187
відсутній

Встановлення зручного для населення
режиму роботи підприємств
комунального господарства, торгівлі
та громадського харчування,
побутового обслуговування, що
належать до комунальної власності
відповідних територіальних громад
Подовження терміну дії погодження
режиму роботи об’єктів торгівлі та
сфери послуг (архівна)
Послуга в Реєстрі відсутня

00188

Видача довідки про припинення
ведення особистого селянського
господарства або вихід з такого
господарства

00265

01407
відсутній

Закон України
«Про відходи»

Закон України «Про
особисте селянське
господарство»,
Закон України «Про
зайнятість
населення»
Наказ Міндоходів
від 17.01.2014 №
32 «Про
затвердження
Порядку видачі

Видача довідки про наявність у
фізичної особи земельних ділянок
(форма 3ДФ)

Послуга віднесена в
Реєстрі до земельних
питань

00244

140.

Взяття громадян на соціальний
квартирний облік

141.

Приватизація державного житлового
фонду

142.

Видача копії свідоцтва про право
власності на державне приватизоване
житло
Внесення змін до свідоцтва про право
власності на державне приватизоване
житло
Видача довідки про участь (неучасть) в
приватизації житла державного
житлового фонду
Видача охоронного свідоцтва (броні) на
жиле приміщення державного і
громадського житлового фонду
Оформлення паспорта прив’язки
тимчасової споруди для здійснення
підприємницької діяльності

143.

144.

145.

146.

довідки про
наявність у
фізичної особи
земельних ділянок
та її форми»
Закон України
«Про житловий
фонд соціального
призначення»

Взяття громадян на соціальний
квартирний облік

Видача свідоцтва про право
власності на приватизоване житло
державного житлового фонду
Видача дублікату свідоцтва про право
Закон України
власності на державне приватизоване
«Про
житло
приватизацію
Внесення змін до свідоцтва про право
державного
житлового фонду» власності на державне приватизоване
житло
Видача довідки про участь (неучасть) в
приватизації житла державного
житлового фонду
Видача охоронного свідоцтва (броні) на
Житловий кодекс жиле приміщення державного і
громадського житлового фонду
Оформлення паспорта прив’язки
тимчасової споруди для здійснення
підприємницької діяльності
Внесення змін до паспорта прив’язки
Закон України
тимчасової споруди для
«Про регулювання
провадження підприємницької
містобудівної
діяльності
діяльності»
Продовження строку дії паспорта
прив'язки тимчасової споруди для
провадження підприємницької
діяльності

00256

00257

00261

00262

00263

00264

00190

00191

00193

147.

Надання дозволу на порушення об’єктів
благоустрою
Закон України
«Про благоустрій
населених пунктів»

148.

Погодження відчуження або передачі
пам’яток місцевого значення їхніми
власниками чи уповноваженими ними
органами іншим особам у володіння,
користування або управління

Закон України
«Про охорону
культурної
спадщини»

Видача дозволу на порушення об’єктів
благоустрою
Переоформлення дозволу на
порушення об’єктів благоустрою
Видача дублікату дозволу на
порушення об’єктів благоустрою
Анулювання дозволу на порушення
об’єктів благоустрою
Погодження відчуження або передачі
пам’яток місцевого значення їхніми
власниками чи уповноваженими ними
органами іншим особам у володіння,
користування або управління

00194
00195
00196
00197
01132

ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
(Включення послуг 150-156 до переліку можливе відповідно до закону та на підставі узгодженого рішення з терорганом ПФУ.
Включення до переліку послуг №№ 149, 151-152 передбачає можливість надання послуг через адміністратора ЦНАП.
Основною формою надання послуг №№ 150, 153-155 у ЦНАП залишається виїзні прийоми представників терорганів ПФУ за окремими графіком)
!!! Назви послуг №№ 149, 151-152 в рекомендаційному переліку зазначені в актуальній редакції розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р (зі
змінами від 17.02.2021).
Змінами від 17.02.2021 до
149. Призначення (перерахунок) пенсій,
Призначення пенсії за віком
00246
розпорядження
КМУвід
надбавок, підвищень
Перерахунок пенсії
00247
Закон України «Про
загальнообов’язков
е державне
пенсійне
страхування»

150.

Видача пенсійного посвідчення

Закон України «Про Видача пенсійного посвідчення
загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування»,
Постанова

16.05.2014 №523-р послугу
внесено до Переліку послуг
для надання через ЦНАП.
До Реєстру внесені окремі
послуги, але їх перелік не є
вичерпним, потребує
актуалізації та доповнення

00248

правління
Пенсійного фонду
України від
03.11.2017 № 26-1
«Про порядок
оформлення,
виготовлення та
видачі документів,
що підтверджують
призначення особі
пенсії»
151.

Видача довідок про набутий страховий
стаж, розмір пенсії, перебування особи
на обліку як одержувача пенсії

Видача довідки про доходи пенсіонера
Видача довідки про доходи пенсіонера
для субсидій
Видача довідки про перебування на
Закон України «Про обліку в Пенсійному фонді
загальнообов'язкове Видача Довідки ОК-5
державне пенсійне Видача Довідки ОК-7

Види довідок внесено до
Реєстру як окремі послуги.

00249
00890

Змінами від 17.02.2021 до
00250
розпорядження КМУ від
16.05.2014 №523-р послугу
внесено до Переліку послуг 00919
00920
для надання через ЦНАП.

страхування»

152.

Надання інформації з реєстру
застрахованих осіб Державного реєстру
загальнообов’язкового державного
соціального страхування
Закон України «Про
збір та облік
єдиного внеску на
загальнообов’язков
е державне
соціальне
страхування»

Видача витягу з Реєстру
застрахованих осіб
Видача довідки про трудовий та
страховий стаж
Видача даних про особливі умови
праці
Видача даних про нараховану
заробітну плату (дохід) в межах
максимальної величини
Видача даних про нараховану
заробітну плату (дохід)

Типові ІК не затверджені
ПФУ. Неможливо
ідентифікувати
правильність назв послуг
та їх деталізацію
Види відомостей внесено
до Реєстру як окремі
послуги.
Змінами від 17.02.2021 до
розпорядження від
16.05.2014 №523-р,
послугу внесено до
Переліку послуг для
надання через ЦНАП
Типові ІК не затверджені
ПФУ. Неможливо
ідентифікувати

00921
00908
00907
00906

00922

правильність назв послуг
та їх деталізацію
153.

Надання допомоги на поховання

Переведення пенсії за новим місцем
проживання
155. Зміна способу виплати пенсії
154.

Закон України «Про
загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування»
Закон України «Про
загальнообов'язкове
державне пенсійне
страхування»

Виплата допомоги на поховання

00251

Переведення виплати пенсії за новим
місцем проживання
Зміна способу виплати пенсії

00252
00253

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
(Включення послуг №№ 156-197 до переліку можливе відповідно до закону та на підставі узгодженого рішення з РДА загалом або з управлінням
соціального захисту населення (УСЗН) РДА.
Для (колишніх) міст обласного значення для включення цих послуг до переліку узгоджене рішення не потрібно, достатньо власного рішення міської
ради)
!!! Назви послуг в рекомендаційному переліку зазначені в актуальній редакції розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р (зі змінами від 17.02.2021).
Назва адміністративної послуги
Законодавчі акти
Назва послуги в Реєстрі
Додатковий
Ідентифікатор Наявність
(рекомендаційний перелік, в т.ч. з
України, якими
адміністративних послуг
коментар
послуги в
послуги в
урахуванням актуальної редакції
передбачено
(із позначенням розбіжностей з
Реєстрі
ПК ІІС
розпорядження КМУ від
надання
рекомендаційним переліком для
«Соціальна
16.05.2014 №523-р (зі змінами від
адміністративної
подальшої роботи під час
громада»
17.02.2021) з позначеними змінами,
послуги
актуалізації переліку послуг
що відбулися в порівнянні з
ЦНАП)
попередньою редакцією переліку)
156. Надання субсидії для
Надання субсидії для
00155
так
відшкодування витрат на оплату
відшкодування витрат на оплату
Закон України «Про
житлово-комунальних послуг,
житлово-комунальних послуг,
житлово-комунальні
придбання скрапленого газу,
придбання скрапленого газу,
послуги»
твердого та рідкого пічного
твердого та рідкого пічного
побутового палива
побутового палива
Закон України «Про
157. Призначення пільги на придбання
Надання пільги на придбання
00157
так
№
з/п

палива, в тому числі рідкого
скрапленого балонного газу для
побутових потреб
158.

Призначення пільги на оплату
житла, комунальних послуг

159.

Призначення тимчасової
державної допомоги дітям, батьки
яких ухиляються від сплати
аліментів або не мають можливості
утримувати дитину або місце їх
проживання чи перебування
невідоме

статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту»
Закон України «Про
охорону дитинства»
Закон України «Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту»
Закон України «Про
охорону дитинства»
Закон України «Про
основні засади
соціального захисту
ветеранів праці та
інших громадян
похилого віку в
Україні»
Закон України «Про
соціальний захист
дітей війни»
Закон України «Про
жертви нацистських
переслідувань»
Закон України «Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»

Сімейний кодекс
України

твердого палива і скрапленого
газу

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

відсутній,
можливі зміни

планується

00154

так

160.

161.

Призначення одноразової
винагороди жінкам, яким
присвоєно почесне звання України
“Мати-героїня”
Прийняття рішення щодо надання
соціальних послуг

Закон України «Про
державні нагороди
України»

Закон України «Про
соціальні послуги»

162.

163.

Видача довідки для отримання
пільг особам з інвалідністю, які не
мають права на пенсію чи
соціальну допомогу
Послуга виключена з Переліку
адміністративних послуг, що
надаються через центри надання
адміністративних послуг

164.

Призначення державної
соціальної допомоги
малозабезпеченим сім’ям

165.

Призначення державної
допомоги:
1) у зв’язку з вагітністю та
пологами жінкам, які не
застраховані в системі
загальнообов’язкового
державного соціального
страхування

Закон України «Про
основи соціальної
захищеності осіб з
інвалідністю в Україні»

Закон України «Про
забезпечення прав і
свобод внутрішньо
переміщених осіб»

Закон України «Про
державну соціальну
допомогу
малозабезпеченим
сім’ям»

Закон України «Про
державну допомогу
сім’ям з дітьми»

Виплата одноразової винагороди
жінкам, яким присвоєно почесне
звання України «Мати-героїня»

00135

так

Прийняття рішення щодо
соціального обслуговування
громадянина територіальним
центром соціального
обслуговування (надання
соціальних послуг)
Видача довідки для отримання
пільг особам з інвалідністю, які
не мають права на пенсію чи
соціальну допомогу
Видача довідки про взяття на
облік внутрішньо переміщеної
особи
Прийняття рішення про
скасування дії довідки про
взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи за заявою
внутрішньо переміщеної особи
Надання державної соціальної
допомоги малозабезпеченим
сім’ям

00139

00133

так

Надання державної допомоги у
зв’язку з вагітністю та пологами
особам, які не застраховані в
системі загальнообов’язкового
державного соціального
страхування

00143

так

00141

00169

01624

2) при народженні дитини,
одноразової натуральної
допомоги «пакунок малюка»

Надання державної допомоги
при народженні дитини

Надання одноразової
натуральної допомоги «пакунок
малюка»

Видача грошової компенсації
вартості одноразової
натуральної допомоги «пакунок
малюка»

3) при усиновленні дитини
4) на дітей, над якими

Надання державної допомоги
при усиновленні дитини
Надання державної допомоги на

Рекомендовано
назву послуги
визначати як в
розпорядженні
КМУ від
16.05.2014 № 523:
Призначення
державної
допомоги при
народженні
дитини
Рекомендовано
назву послуги
визначати як в
розпорядженні
КМУ від
16.05.2014 № 523:
Призначення
одноразової
натуральної
допомоги
«пакунок
малюка»
Рекомендовано
назву послуги
визначати як:
Призначення
грошової
компенсації
вартості
одноразової
натуральної
допомоги
«пакунок
малюка»

00144

так

01775

01227

планується

00147

так

00149

так

встановлено опіку чи піклування
5) на дітей одиноким матерям
6) одному із батьків,
усиновлювачам, опікунам,
піклувальникам, одному із
прийомних батьків, батькамвихователям, які доглядають
за хворою дитиною, якій не
встановлено інвалідність
Закон України «Про
державну допомогу
сім’ям з дітьми»

7) на дітей, які виховуються у
багатодітних сім’ях
166.

167.

168.

Закон України «Про
охорону дитинства»

Призначення державної
соціальної допомоги особам з
інвалідністю з дитинства та дітям з
інвалідністю
Призначення надбавки на догляд
за особами з інвалідністю з
дитинства та дітьми з інвалідністю
Призначення державної

Закон України «Про

дітей, над якими встановлено
опіку чи піклування
Надання державної допомоги на
дітей одиноким матерям
Надання державної допомоги на
дітей, хворих на тяжкі
перинатальні ураження
нервової системи, тяжкі
вроджені вади розвитку,
рідкісні орфанні захворювання,
онкологічні, онкогематологічні
захворювання, дитячий
церебральний параліч, тяжкі
психічні розлади, цукровий
діабет I типу
(інсулінозалежний), гострі або
хронічні захворювання нирок
IV ступеня, на дитину, яка
отримала тяжку травму,
потребує трансплантації
органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено
інвалідність
Надання державної допомоги на
дітей, які виховуються у
багатодітних сім’ях
Надання державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю
Надання надбавки на догляд за
особами з інвалідністю з
дитинства та дітьми з
інвалідністю
Призначення державної

00150

так

00959

так

00960

так

00151

так

00152

00096

так

169.
170.

171.

172.

173.

174.

соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю
Призначення державної
соціальної допомоги на догляд
Призначення компенсації за
догляд фізичній особі, яка надає
соціальні послуги з догляду без
здійснення підприємницької
діяльності на непрофесійній
основі
Призначення компенсації за
догляд фізичній особі, яка надає
соціальні послуги з догляду без
здійснення підприємницької
діяльності на професійній основі
Призначення грошової допомоги
особі, яка проживає разом з
особою з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу, яка
за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду,
на догляд за нею
Призначення щомісячної адресної
грошової допомоги внутрішньо
переміщеним особам для покриття
витрат на проживання, в тому
числі на оплату житловокомунальних послуг
Призначення одноразової грошової
допомоги у разі загибелі (смерті)
або інвалідності волонтера

державну соціальну
допомогу особам, які не
мають права на пенсію,
та особам з
інвалідністю»

Закон України «Про
соціальні послуги»

Закон України «Про
психіатричну
допомогу»

Закон України «Про
забезпечення прав і
свобод внутрішньо
переміщених осіб»
Закон України «Про
волонтерську
діяльність»

соціальної допомоги особам, які
не мають права на пенсію, та
особам з інвалідністю
Надання державної соціальної
допомоги на догляд
Призначення і виплата
компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги з
догляду на непрофесійній основі

00099
00101

так

Послуга в Реєстрі відсутня,
відслідковувати зміни

відсутній

Надання щомісячної грошової
допомоги особі, яка проживає
разом з особою з інвалідністю І
чи ІІ групи внаслідок психічного
розладу, яка за висновком
лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного
стороннього догляду, на догляд
за нею
Призначення щомісячної
адресної грошової допомоги
внутрішньо переміщеним особам
для покриття витрат на
проживання, в тому числі на
оплату житлово-комунальних
послуг
Призначення одноразової
грошової допомоги у разі
загибелі (смерті) або інвалідності

00103

можливо,
уточнювати
– варіанти
назв послуг
тут інші
так

00104

так

00105

так

175.

176.

внаслідок поранення (контузії,
травми або каліцтва), отриманого
під час надання волонтерської
допомоги в районі проведення
антитерористичних операцій,
бойових дій та збройних
конфліктів
Призначення одноразової
грошової/ матеріальної допомоги
особам з інвалідністю та дітям з
інвалідністю

Закон України «Про
основи соціальної
захищеності особам з
інвалідністю в Україні»

Призначення одноразової
компенсації:
1) сім’ям, які втратили
годувальника із числа осіб,
віднесених до учасників
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, та смерть
яких пов’язана з
Чорнобильською катастрофою
Закон України «Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»

волонтера внаслідок поранення
(контузії, травми або каліцтва),
отриманого під час надання
волонтерської допомоги в районі
проведення антитерористичних
операцій, бойових дій та
збройного конфлікту
Призначення одноразової
матеріальної допомоги
непрацюючим
малозабезпеченим особам,
особам з інвалідністю та дітям з
інвалідністю
Призначення та виплата
одноразової компенсації сім’ям,
які втратили годувальника із
числа осіб, віднесених до
учасників ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС,
смерть яких пов’язана з
Чорнобильською катастрофою,
та учасників ліквідації
наслідків інших ядерних
аварій, осіб, які брали участь у
ядерних випробуваннях,
військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї,
складанні ядерних зарядів і
виконанні на них
регламентних робіт, смерть
яких пов’язана з участю у
ліквідації наслідків інших
ядерних аварій, ядерних

00112

00172

відсутня, є в
постанові
КМУ від
28.10.2020
№ 1035

2) дружинам (чоловікам), якщо
та (той) не одружилися вдруге,
померлих громадян, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською
катастрофою, участю у ліквідації
наслідків інших ядерних аварій,
у ядерних випробуваннях,
військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, у
складанні ядерних зарядів та
здійсненні на них регламентних
робіт
3) батькам померлого учасника
ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, смерть
якого пов’язана з
Чорнобильською катастрофою

177.

Призначення компенсацій та
допомоги учасникам ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській
АЕС, громадянам, які брали
участь ліквідації інших ядерних
аварій та випробувань, у
військових навчаннях із
застосуванням ядерної зброї, у
складанні ядерних зарядів та
здійсненні на них регламентних

випробуваннях, військових
навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, складанні
ядерних зарядів і виконанні на
них регламентних робіт
Призначення одноразової
компенсації дружинам
(чоловікам), якщо та (той) не
одружилися вдруге, померлих
громадян, смерть яких пов’язана
з Чорнобильською катастрофою,
участю у ліквідації наслідків
інших ядерних аварій, у ядерних
випробуваннях, військових
навчаннях із застосуванням
ядерної зброї, у складанні
ядерних зарядів та здійсненні на
них регламентних робіт
Призначення та виплата
одноразової компенсації батькам
померлого учасника ліквідації
наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, смерть
якого пов’язана з
Чорнобильською катастрофою
Призначення та виплата
компенсацій та допомоги
учасникам ліквідації наслідків
аварії на Чорнобильській АЕС,
учасникам ліквідації ядерних
аварій, потерпілим від
Чорнобильської катастрофи,
потерпілим від радіаційного
опромінення, віднесених до
категорій 1, 2 та 3, дітям,

01191

00171

Згідно з типовою
ІК послуги сюди
віднесено і
компенсацію
вартості
продуктів
харчування.
Проте, в Реєстрі
та Соцгромаді є

00232

так
(стосовно
компенсації
вартості
продуктів
харчування)

178.

179.

робіт, віднесеним до категорії 1,
або 2, або 3, потерпілим від
Чорнобильської катастрофи,
віднесеним до категорій 1, або 2,
або 3, потерпілим від
радіаційного опромінення,
віднесеним до категорій 1 або 2
Призначення компенсацій та
допомоги дітям, потерпілим від
Чорнобильської катастрофи,
дітям з інвалідністю внаслідок
Чорнобильської катастрофи та їх
батькам
Призначення грошової
компенсації:
1) вартості проїзду до санаторнокурортного закладу і назад
особам з інвалідністю внаслідок
війни та прирівняним до них
особам

потерпілим від Чорнобильської
катастрофи, дітям з
інвалідністю внаслідок
Чорнобильської катастрофи

Закон України «Про
статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального
захисту»

2) особам з інвалідністю замість
санаторно-курортної путівки

Закон України «Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні»

3) вартості проїзду до санаторнокурортного закладу (відділення
спінального профілю) і назад

Призначення грошової
компенсації вартості проїзду до
санаторно-курортного закладу і
назад особам з інвалідністю
внаслідок війни та прирівняним
до них особам
Виплата деяким категоріям
осіб з інвалідністю грошової
компенсації замість санаторнокурортної путівки та вартості
самостійного санаторнокурортного лікування
відповідно до Закону України
"Про реабілітацію інвалідів в
Україні"
Призначення грошової
компенсації вартості проїзду до
санаторно-курортного закладу

окрема послуга:
Компенсація
вартості
продуктів
харчування
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
(01404)

00232
можливі зміни

так
(стосовно
компенсацій
на дітей за
дні, в які не
відвідували
навчальний
заклад)

00220

00221

00222

так

особам, які супроводжують осіб
з інвалідністю I та II групи з
наслідками травм і
захворюваннями хребта та
спинного мозку

(відділення спінального
профілю) і назад особам, які
супроводжують осіб з
інвалідністю I та II групи з
наслідками травм і
захворюваннями хребта та
спинного мозку
Призначення грошової
компенсації вартості
самостійного санаторнокурортного лікування осіб з
інвалідністю

4) вартості самостійного
санаторно-курортного лікування
осіб з інвалідністю

5) замість санаторно-курортної
путівки громадянам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
6) особам з інвалідністю на
бензин, ремонт і технічне
обслуговування автомобілів та
на транспортне обслуговування

В Соцгромаду
внесено групу
послуг:
Компенсація
вартості
самостійного
санаторнокурортного
лікування.
Вони
передбачають
компенсації в т.ч.
для категорій
осіб, що не
охоплені цією
послугою в
Переліку та
Реєстрі

00223

Закон України «Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»

Призначення грошової
компенсації замість санаторнокурортної путівки громадянам,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи

00224

00225

Закон України «Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні»

Призначення грошової
компенсації особам з
інвалідністю на бензин, ремонт і
технічне обслуговування
автомобілів та на транспортне
обслуговування

так

7) замість санаторно-курортної
путівки особам з інвалідністю
внаслідок війни та
прирівняним до ним особам

180.

Видача направлення до
реабілітаційних установ осіб з
інвалідністю, дітей з
інвалідністю, дітей віком до
трьох років, які належать до
групи ризику щодо отримання
інвалідності

181.

Видача направлення на
проходження обласної,
центральної міської у мм. Києві та
Севастополі медико-соціальної
експертної комісії для
забезпечення осіб з інвалідністю
та законних представників дітей
з інвалідністю автомобілем
Видача направлення на
забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації осіб
з інвалідністю та дітей з
інвалідністю
Послуга виключена з Переліку
адміністративних послуг, що
надаються через центри надання
адміністративних послуг

182.

183.

Законів України «Про
статус ветеранів війни,
гарантії соціального
захисту»

Закон України «Про
реабілітацію осіб з
інвалідністю в Україні»

Закон України «Про
соціальні послуги»

Призначення грошової
компенсації вартості санаторнокурортного лікування особам з
інвалідністю внаслідок війни
відповідно Законів України
"Про статус ветеранів війни,
гарантії соціального захисту"
та "Про жертви нацистських
переслідувань"
Видача направлення (путівки)
особам з інвалідністю та / або
дітям з інвалідністю до
реабілітаційних установ сфери
управління Мінсоцполітики та
/ або структурних підрозділів з
питань соціального захисту
населення
Видача направлення на
проходження обласної,
центральної міської у мм. Києві
та Севастополі медикосоціальної експертної комісії для
взяття на облік для
забезпечення осіб з інвалідністю
автомобілями
Видача направлення на
забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації
осіб з інвалідністю та дітей з
інвалідністю
Видача путівки на влаштування
до будинку-інтернату для
громадян похилого віку та осіб з
інвалідністю, геріатричного
пансіонату, пансіонату для

01255

так

00168

00117

00119

00120

відсутня, є в
постанові
КМУ від
28.10.2020
№ 1035

ветеранів війни і праці
психоневрологічного інтернату
дитячого будинку-інтернату або
молодіжного відділення дитячого
будинку-інтернату
184.

Установлення статусу, видача
посвідчень:
1) батькам багатодітної сім’ї та
дитини з багатодітної сім’ї

Установлення статусу, видача
посвідчень батькам багатодітної
сім’ї та дитини з багатодітної
сім’ї
Видача дублікату посвідчення
батьків багатодітної сім’ї та
дитини з багатодітної сім'ї
Закон України «Про
охорону дитинства»

2) особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи (відповідно до
визначених категорій)

Закон України «Про
статус і соціальний
захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»

Продовження строку дії
посвідчень батьків багатодітної
сім’ї та дитини з багатодітної
сім'ї
Вклейка фотокартки в
посвідчення дитини з
багатодітної сім`ї у зв`язку з
досягненням 14-річного віку
Видача довідки про те, що
батькам за місцем реєстрації не
видавалось посвідчення
батьків багатодітної родини
Видача посвідчень особам, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, та
іншим категоріям громадян
Повторна видача посвідчень
особам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та іншим
категоріям громадян

00121

Типові ІК на ці
послуги не
затверджено

01194

01196

01200

01244

00230

Під час
визначення назви
послуги потребує
вилучення «та
іншим

01614

планується

категоріям
громадян» як
зазначено в назві
послуги
відповідно до
розпорядження
КМУ від
16.05.2014 № 523

3) членам сім’ї загиблого
(померлого) ветерана війни
4) учасникам війни
5) особам з інвалідністю
внаслідок війни
6) особам з інвалідністю та
особам з інвалідністю з
дитинства

7) ветеранам праці

8) жертвам нацистських
переслідувань

Закон України «Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального захисту»

Закон України «Про
державну соціальну
допомогу особам з
інвалідністю з
дитинства та дітям з
інвалідністю»
Закон України «Про
основні засади
соціального захисту
ветеранів праці та
інших громадян
похилого віку в
Україні»
Закон України «Про
жертви нацистських
переслідувань»

Послуга в Реєстрі відсутня,
відслідковувати зміни
Встановлення статусу учасника
війни
Надання статусу особи з
інвалідністю внаслідок війни

відсутній
00239
Назва послуги має 00241
бути
«Установлення
статусу…»

Видача посвідчення особам з
інвалідністю з дитинства та
дітям з інвалідністю

00242

Отримання статусу ветеран
праці

Назва послуги має 00751
бути
«Установлення
статусу…»

Видача посвідчення жертви
нацистських переслідувань
особам, які мають право на
пільги, встановлені Законом
України «Про жертви
нацистських переслідувань»

01197

Видача нового посвідчення
жертви нацистських
переслідувань особам, які
мають право на пільги,
встановлені Законом України
«Про жертви нацистських
переслідувань» у зв’язку з
втратою або непридатністю
для користування
185.

Взяття на облік для забезпечення
санаторно-курортним лікуванням
(путівками):
1) осіб з інвалідністю

Послуга виключена з Переліку
адміністративних послуг, що
надаються через центри
надання адміністративних
послуг

Закон України «Про
основи соціальної
захищеності осіб з
інвалідністю в
Україні»
Закон України «Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального
захисту»

2) ветеранів війни та осіб, на
яких поширюється дія Законів
України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту” та “Про жертви
нацистських переслідувань”

Закон України «Про
жертви нацистських
переслідувань»,
Закон України «Про
статус ветеранів
війни, гарантії їх
соціального
захисту»

3) громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської

Закон України «Про
статус і соціальний

Забезпечення санаторнокурортними путівками осіб з
інвалідністю внаслідок
загального захворювання та з
дитинства
Забезпечення санаторнокурортними путівками осіб,
постраждалих під час проведення
антитерористичної операції та
яким встановлено статус
учасника бойових дій або особи з
інвалідністю внаслідок війни,
або учасника війни
Забезпечення санаторнокурортними путівками ветеранів
війни та осіб, на яких
поширюється дія Законів
України “Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального
захисту” та “Про жертви
нацистських переслідувань”
Забезпечення санаторнокурортним лікуванням

01583

00226

00227

00228

00229

відсутня, є
в постанові

катастрофи

186.

Видача особі подання про
можливість призначення її
опікуном або піклувальником
повнолітньої недієздатної особи
або особи, цивільна дієздатність
якої обмежена

захист громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи»

Цивільний кодекс
України

(путівками) громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи,
шляхом надання щорічної
грошової допомоги для
компенсації вартості путівок
через безготівкове
перерахування санаторнокурортним закладам
Видача особі подання про
можливість призначення її
опікуном або піклувальником
повнолітньої недієздатної особи
або особи, цивільна дієздатність
якої обмежена

КМУ від
28.10.2020
№ 1035

00121

187.

Видача дозволу опікуну на
вчинення правочинів щодо:
1) відмови від майнових прав
підопічного
2) видання письмових
зобов’язань від імені підопічного
3) укладення договорів, які
підлягають нотаріальному
посвідченню та (або) державній
реєстрації, в тому числі договорів
щодо поділу або обміну
житлового будинку, квартири
4) укладення договорів щодо
іншого цінного майна
5) управління нерухомим майном
або майном, яке потребує
постійного управління,
власником якого є підопічна
недієздатна особа
6) передання нерухомого майна
або майна, яке потребує
постійного управління,
власником якого є підопічна
недієздатна особа, за договором в
управління іншій особі

Цивільний кодекс
України

Видача дозволу опікуну на
вчинення правочинів щодо:
відмови від майнових прав
підопічного; видання письмових
зобов'язань від імені підопічного;
укладання договорів, які
підлягають нотаріальному
посвідченню та (або) державній
реєстрації, в тому числі
договорів щодо поділу або
обміну житлового будинку,
квартири; укладення договорів
щодо іншого цінного майна;
управління нерухомим майном
або майном, яке потребує
постійного управління,
власником якого є підопічна
недієздатна особа; передання
нерухомого майна або майна, яке
потребує постійного управління,
власником якого є підопічна
недієздатна особа, за договором в
управління іншій особі

00132

188.

Видача піклувальнику дозволу на
надання згоди особі, дієздатність
якої обмежена, на вчинення
правочинів щодо:
1) відмови від майнових прав
підопічного
2) видання письмових
зобов’язань від імені підопічного
3) укладення договорів, які
підлягають нотаріальному
посвідченню та (або) державній
реєстрації, в тому числі щодо
поділу або обміну житлового
будинку, квартири
4) укладення договорів щодо
іншого цінного майна

Цивільний кодекс
України

Видача дозволу піклувальнику
для надання згоди підопічній
повнолітній особі, дієздатність
якої обмежена, на вчинення
правочину щодо: відмови від
майнових прав підопічного;
видання письмових зобов'язань
від імені підопічного; укладання
договорів, які підлягають
нотаріальному посвідченню та
(або) державній реєстрації, в
тому числі договір щодо поділу
або обміну житлового будинку,
квартири; укладання договорів
щодо іншого цінного майна

00128

ІНШІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
(Послуги внесені до переліку послуг, що надаються з допомогою ПК ІІС «Соціальна громада» або таке внесення заплановане згідно з інформацією
офіційного веб-сайту https://socgromada.ioc.gov.ua/. Проте, такі послуги відсутні або вилучені з оновленого Переліку послуг, затвердженого
розпорядженням КМУ від 16.05.2014 №523-р (зі змінами від 17.02.2021), а окремі послуги відсутні і в Реєстрі адміністративних послуг.
Рекомендовано враховувати такі послуги в переліку послуг, що надаються через ЦНАП, за умови їх фактичного надання з допомогою ПК ІІС
«Соцгромада»)
Послуга відсутня відсутній
189.
Допомога військовослужбовцям,
Послуга в Реєстрі відсутня
так
і
в
Переліку
КМУ
звільненим з військової служби
Закони України «Про Послуга в Реєстрі відсутня
Послуга відсутня відсутній
190.
Призначення тимчасової
так
загальнообов’язкове
і
в
Переліку
КМУ
державної допомоги
державне пенсійне
непрацюючій особі, яка досягла
страхування» від
Назва послуги в
пенсійного віку, але не набула
09.07.2003 № 1058-IV;
Соцгромаді:
права на пенсійну виплату у
«Про внесення змін до
зв’язку з відсутністю страхового
деяких законодавчих
Тимчасова
стажу
актів України щодо
державна
(назва послуги згідно з типовою
підвищення пенсій»
соціальна
ІК)
від 03.10.2017 № 2148допомога
VIII

непрацюючій

особі, яка досягла
загального
пенсійного віку,
але не набула
права на пенсійну
виплату

191.

Закон України «Про
державну допомогу
сім'ям з дітьми»

192.
Закон України «Про
поховання та
похоронну справу»
193.

Постанова КМУ від
26.06.2019 №552
«Деякі питання
виплати державної
соціальної допомоги
на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
грошового
забезпечення батькамвихователям і
прийомним батькам
за надання соціальних
послуг у дитячих
будинках сімейного
типу та прийомних
сім’ях за принципом
«гроші ходять за
дитиною», оплати

Призначення та виплата
компенсації послуги з догляду
за дитиною до трьох років
«муніципальна няня»
Надання допомоги на поховання
деяких категорій осіб

Призначення і виплата
державної соціальної допомоги
на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування, грошового
забезпечення батькамвихователям і прийомним
батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках
сімейного типу та прийомних
сім’ях за принципом «гроші
ходять за дитиною»

01195

планується

Назва послуги в
Соцгромаді:

01241

так

Надання
допомоги на
поховання
Назва послуги в
Реєстрі в редакції
Постанови КМУ
від 26.06.2019 №
552

01386

так

Назва групи
послуг в
Соцгромаді:
Допомога на
дітей-сиріт та
дітей,
позбавлених
батьківського
піклування,
грошового
забезпечення
батькамвихователям і

послуг із здійснення
патронату над
дитиною та виплати
соціальної допомоги
на утримання дитини
в сім’ї патронатного
вихователя,
підтримки малих
групових будинків»

194.
Сімейний кодекс
України

195.

Постанова КМУ від
01.10.2014 №535 «Про
затвердження
Порядку
використання коштів,
що надійшли від

Оплата послуг патронатного
вихователя та виплата
соціальної допомоги на
утримання дитини в сім'ї
патронатного вихователя

Надання одноразової грошової
допомоги постраждалим
особам та внутрішньо
переміщеним особам

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

01405

так

01599

планується

Допомога на
утримання
дитини в сім’ї
патронатного
вихователя

фізичних та
юридичних осіб для
надання одноразової
грошової допомоги
постраждалим особам
та внутрішньо
переміщеним особам»
Закон України «Про
протидію торгівлі
людьми»

196.

197.

Направлення на комплексну
реабілітацію (абілітацію)

Допомога особам, які
постраждали від торгівлі
людьми
Послуга в Реєстрі відсутня

00243
Послуга відсутня
і в Переліку КМУ

так
відсутня, є в
постанові
КМУ від
28.10.2020
№ 1035

Додатково у ЦНАП, також можуть надаватися послуги,
які випливають з розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р (зі змінами), і є важливими передусім для суб’єктів господарювання,
зокрема і при утворенні ЦНАП в нових та «старих» райцентрах та модернізації ЦНАП в (колишніх) містах обласного значення
№
з/п

Назва адміністративної послуги
Законодавчі акти України,
(рекомендаційний перелік з урахуванням якими передбачено надання
актуальної редакції розпорядження
адміністративної послуги
КМУ від 16.05.2014 №523-р, зі змінами)

Назва послуги в Реєстрі
адміністративних послуг
(із позначенням розбіжностей з
рекомендаційним переліком для
подальшої роботи під час
актуалізації переліку послуг ЦНАП)
198. Видача висновку державної санітарноВидача висновку державної
епідеміологічної експертизи
санітарно-епідеміологічної
документації на розроблювані техніку, Закон України «Про забезпечення експертизи
технології, устаткування, інструменти
санітарного та епідемічного
тощо
благополуччя населення»

Додатковий
коментар

В Реєстрі є лише одна
така послуга з
посиланням на групу
різних законів, але в
Законі «Про перелік
документів дозвільного
характеру» назва
послуги саме така як в

Ідентифі
катор
послуги
в Реєстрі

00206

199. Видача висновку державної санітарно-

епідеміологічної експертизи щодо
продукції, напівфабрикатів, речовин,
матеріалів та небезпечних факторів,
використання, передача або збут яких
може завдати шкоди здоров’ю людей

Закон України «Про забезпечення
санітарного та епідемічного
благополуччя населення»

200. Реєстрація декларації відповідності

матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам законодавства
з питань пожежної безпеки

Кодекс цивільного захисту
України

201. Видача висновку державної екологічної

експертизи

Видача висновку державної
санітарно-епідеміологічної
експертизи

Реєстрація декларації відповідності
матеріально-технічної бази суб’єкта
господарювання вимогам
законодавства з питань пожежної
безпеки
Видача висновку з оцінки впливу
на довкілля

Закон України «Про екологічну
експертизу»

202. Видача дозволу на викиди

забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
Закон України «Про охорону
атмосферного повітря»

Видача дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
Переоформлення дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
Анулювання дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами
(для об'єктів другої та третьої груп)

переліку
В Реєстрі є лише одна
така послуга з
посиланням на групу
різних законів, але в
Законі «Про перелік
документів дозвільного
характеру» назва
послуги саме така як в
переліку

00162

Закон України “Про
01551
екологічну експертизу”
скасований Законом
«Про оцінку впливу на
довкілля» у 2017 р.
В Закон «Про перелік
документів дозвільного
характеру» та в
розпорядження КМУ від
16.05.2014 №523-р зміни
не внесено

01121

01122

01123

203. Видача дозволу на здійснення операцій

у сфері поводження з відходами
204. Реєстрація декларації про відходи
205. Видача дозволу на спеціальне

водокористування

Закон України «Про відходи»
Закон України «Про відходи»
Водний кодекс України

206. Видача дозволу на проведення заходів

Видача дозволу на викиди
забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами для
об’єктів першої групи
Видача дозволу на здійснення
операцій у сфері поводження з
відходами
Реєстрація декларації про відходи
Видача дозволу на спеціальне
водокористування
Анулювання дозволу на спеціальне
водокористування
Послуга в Реєстрі відсутня

із залученням тварин
Закон України «Про захист тварин
від жорстокого поводження»

207. Видача експлуатаційного дозволу

Закон України «Про основні
принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових
продуктів»

Видача експлуатаційного дозволу
оператору ринку, що провадить
діяльність, пов’язану з
виробництвом та/або зберіганням
харчових продуктів тваринного
походження
Поновлення дії експлуатаційного
дозволу оператору ринку, що
провадить діяльність, пов’язану з
виробництвом та/або зберіганням
харчових продуктів тваринного
походження

00260

00259

00258
00255
00464
Законом передбачений.
В Законі «Про перелік
документів дозвільного
характеру» є, але сам
порядок видачі дозволу
скасований КМУ у 2016
році
Експлуатаційний дозвіл
отримують оператори
ринку, що провадять
діяльність, пов’язану з
виробництвом та/або
зберіганням харчових
продуктів тваринного
походження.
Закон “Про основні
принципи та вимоги до
безпечності та якості
харчових продуктів”
передбачає видачу,

відсутній

00163

00301

Анулювання експлуатаційного
дозволу операторам ринку, що
провадять діяльність, пов'язану з
виробництвом та/або зберіганням
харчових продуктів тваринного
походження
208. Видача дозволу на проведення робіт на
Надання дозволу на проведення робіт
пам’ятках місцевого значення (крім
на пам’ятках місцевого значення
пам’яток археології), їх територіях та в
(крім пам’яток археології), їхніх
зонах охорони, на щойно виявлених
територіях та в зонах охорони, на
об’єктах культурної спадщини,
щойно виявлених об'єктах культурної
реєстрація дозволів на проведення
спадщини, реєстрація дозволів на
археологічних розвідок, розкопок
проведення археологічних розвідок,
розкопок
Реєстрація дозволу на проведення
Закон України «Про охорону
археологічних розвідок, розкопок,
культурної спадщини»
інших земляних робіт на території
пам'ятки культурної спадщини,
охоронюваній археологічній
території, в зонах охорони, в
історичних ареалах населених
місць, а також дослідження решток
життєдіяльності людини, що
містяться під земною поверхнею,
під водою
Видача дозволу на участь у
209. Видача дозволу на участь у
дорожньому русі транспортних засобів,
дорожньому русі транспортних
Закон України «Про дорожній
вагові або габаритні параметри яких
засобів, вагові або габаритні
рух»
перевищують нормативні
параметри яких перевищують
нормативні
210. Погодження маршрутів руху
Видача погодження маршруту руху
Закони України «Про перевезення
транспортних засобів під час
транспортного засобу під час
небезпечних вантажів», «Про
дорожнього перевезення небезпечних
дорожнього перевезення небезпечних
дорожній рух»
вантажів
вантажів

припинення, анулювання 01587
та поновлення
експлуатаційного
дозволу.

00165

01126

00166

00167

Переоформлення погодження
маршруту руху транспортного засобу
під час дорожнього перевезення
небезпечних вантажів
Анулювання погодження маршруту
руху транспортного засобу під час
дорожнього перевезення небезпечних
вантажів
Видача дубліката погодження
маршруту руху транспортного засобу
під час дорожнього перевезення
небезпечних вантажів

01467

01480

01508

