
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 
Чотирнадцята  сесія,                                                                                                             VIІІ скликання 

друге пленарне засідання                                                                           

 

30 вересня 2022 р.                                   смт Ємільчине                                   №2288 

   

Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які 

надаються через центр надання 

адміністративних послуг 

Ємільчинської селищної ради 

 

 

 

 

     Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про 

адміністративні послуги”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р.     № 

523-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 р. № 969-р) “Деякі 

питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг”, 

селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр надання 

адміністративних послуг Ємільчинської селищної ради, згідно з додатком до цього рішення. 

 

2. Рішення дев’ятої сесії, першого пленарного засідання восьмого скликання Ємільчинської 

селищної ради від 03.12.2021 р. № 1499 “Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг Ємільчинської селищної 

ради”, рішення дванадцятої сесії, першого пленарного засідання восьмого скликання 

Ємільчинської селищної ради від 01.04.2022 р. № 2152 “Про внесення змін в додаток до 

рішення дев’ятої сесії першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради від 

03.12.2021 р. № 1499 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через центр надання адміністративних послуг Ємільчинської селищної ради”, рішення 

тринадцятої сесії восьмого скликання Ємільчинської селищної ради від 22.06.2022 р. № 2180 

“Про внесення змін в додаток до рішення дев’ятої сесії першого пленарного засідання 

Ємільчинської селищної ради від 03.12.2021 р. № 1499 «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг 

Ємільчинської селищної ради”,  вважати такими, що втратили чинність. 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію селищної ради з 

питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності. 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 
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             Додаток  

                    до рішення чотирнадцятої сесії  

                    другого пленарного засідання  

                    Ємільчинської селищної ради 

             30.09.2022 р.     № 2288___ 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через  

центр надання адміністративних послуг  

Ємільчинської селищної ради  
 

№ 

 з/п 

Іденти

фіка 

тор 

Найменування адміністративної послуги Правові підстави 

для надання 

адміністративної 

послуги 

1. 00050 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім 

громадського формування та релігійної організації) 

Закон 

України “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

2. 00054 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім 

громадського формування та релігійної організації), 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 та релігійної організації) 

-“- 

3. 00052 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу 

(крім громадського формування та релігійної організації), 

зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться 

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

Закон 

України “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

4. 00056 Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на підставі власного установчого документа 

(крім громадського формування та релігійної організації) 

-“- 

5. 00057 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім громадського формування та 

релігійної організації) 

Закон 

України “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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6. 00094 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім 

громадського формування та релігійної організації) 

-“- 

7. 00097 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації (крім громадського формування та релігійної 

організації) 

-“- 

8. 00100 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації (крім громадського формування та релігійної 

організації) 

-“- 

9. 00073 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи 

(крім громадського формування та релігійної організації) 

-“- 

10. 00083 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (крім громадського формування та 

релігійної організації) 

-“- 

11. 00234 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

Закон 

України “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

12. 01179 Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань 

-“- 

13. 00683 Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника 

юридичної особи 

-“- 

14. 00058 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім 

громадського формування та релігійної організації) 

-“- 

15. 00087 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування та релігійної 

організації) 

-“- 

16. 00090 Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (крім громадського формування та 

релігійної організації) 

Закон 

України “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

17. 00092 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування та релігійної 

організації) 

-“- 

18. 00106 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця -“- 

19. 00109 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу - 

підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку 

не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

-“- 

20. 00108 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - 

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

-“- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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21. 00107 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи - підприємця за її рішенням 

Закон 

України “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

22. 00051 Державна реєстрація створення громадського об’єднання -“- 

23. 00053 Державна реєстрація включення відомостей про громадське 

об’єднання, зареєстроване до 1 липня 2004 року, відомості про яке 

не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

-“- 

24. 00055 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 

Закони 

України “Про 

громадські 

об’єднання”, “Пр

о державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

25. 00335 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання 

-“- 

26. 00098 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його ліквідації 

-“- 

27. 00102 Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його реорганізації 

Закони 

України “Про 

громадські 

об’єднання”, “Пр

о державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

28. 00086 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання -“- 

29. 00077 Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об’єднання 

-“- 

30. 00084 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення громадського об’єднання 

-“- 

31. 00089 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання 

-“- 

32. 00091 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ громадського об’єднання 

-“- 

33. 00093 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання 

-“- 

34. 00494 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки 

-“- 

35. 00566 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті ліквідації 

-“- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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36. 00579 Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті реорганізації 

Закони 

України “Про 

громадські 

об’єднання”, “Пр

о державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

37. 00581 Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

-“- 

38. 00673 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення творчої спілки, територіального осередку творчої 

спілки 

-“- 

39. 00555 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

Закони 

України “Про 

професійних 

творчих 

працівників та 

творчі 

спілки”, “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

40. 00657 Державна реєстрація створення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців 

Закони 

України “Про 

організації 

роботодавців, їх 

об’єднання, 

права і гарантії їх 

діяльності”, “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

41. 00645 Державна реєстрація включення відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані 

до 1 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань 

-“- 

42. 00608 Державна реєстрація змін до відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів 

-“- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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43. 00659 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців 

Закони 

України “Про 

організації 

роботодавців, їх 

об’єднання, 

права і гарантії їх 

діяльності”, “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

44. 00606 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації 

-“- 

45. 00660 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації 

-“- 

46. 00658 Державна реєстрація рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

 

-“- 

47. 00607 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення організації роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців 

-“- 

48. 00668 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення 

політичної партії 

Закони 

України “Про 

політичні партії в 

Україні”, “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

49. 00667 Державна реєстрація створення структурного утворення 

політичної партії 

-“- 

50. 00675 Державна реєстрація рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії 

-“- 

51. 00674 Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його ліквідації 

-“- 

52. 00670 Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його реорганізації 

-“- 

53. 00671 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення структурного утворення політичної партії 

-“- 

54. 00669 Державна реєстрація включення відомостей про структурне 

утворення політичної партії, зареєстроване до 1 липня 2004 року, 

відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

-“- 

55. 00672 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

Закони 

України “Про 

політичні партії в 

Україні”, “Про 

державну 
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реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

56. 00583 Державна реєстрація створення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

Закони 

України “Про 

професійні 

спілки, їх права 

та гарантії 

діяльності”, “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

57. 00570 Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, 

організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому 

числі змін до установчих документів 

-“- 

58. 00589 Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів 

-“- 

59. 00582 Державна реєстрація включення відомостей про професійну 

спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних 

спілок, зареєстровані до 1 липня 2004 року, відомості про які не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

Закони 

України “Про 

професійні 

спілки, їх права 

та гарантії 

діяльності”, “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

60. 00586 Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

-“- 

61. 00585 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

-“- 

62. 00554 Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 1 липня 

2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

-“- 

63. 00588 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок у результаті 

ліквідації 

Закони 

України “Про 

професійні 

спілки, їх права 
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та гарантії 

діяльності”, “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

64. 00643 Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок у результаті 

реорганізації 

-“- 

65. 00664 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення професійної спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок 

-“- 

66. 00110 Державна реєстрація громадського об’єднання,  що не має статусу 

юридичної особи 

Закони 

України “Про 

громадські 

об’єднання”, “Пр

о державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

67. 00111 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 

-“- 

68. 00076 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання, що не 

має статусу юридичної особи 

-“- 

69. 00565 Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, 

що не має статусу юридичної особи 

Закони 

України “Про 

політичні партії в 

Україні”, “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

70. 00580 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

-“- 

71. 00563 Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи 

-“- 

72. 00584 Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу 

громадського об’єднання 

Закони 

України “Про 

громадські 

об’єднання”, “Пр

о державну 

реєстрацію 
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юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

73. 00561 Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу 

громадського об’єднання 

-“- 

74. 00567 Державна реєстрація постійно діючого третейського суду Закони 

України “Про 

третейські 

суди”, “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

75. 00569 Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий 

третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

-“- 

76. 00564 Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського 

суду 

-“- 

77. 00235 Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань   у 

паперовій формі для проставлення апостиля 

Закони 

України “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

78. 00236 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі 

юридичної особи, громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, фізичної особи – підприємця 

-“- 

79. 00998 Державна реєстрація статуту територіальної громади Закон 

України “Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні” 

80. 00997 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту 

територіальної громади 

-“- 

81. 00996 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади -“- 

82. 00995 Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади -“- 

83. 00041 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права 

довірчої власності як способу забезпечення виконання 

зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного 

будівництва 

Закон 

України “Про 

державну 

реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно 

та їх обтяжень” 

84. 00042 Державна реєстрація речового права, похідного від права власності -“- 

85. 00048 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно 

 

-“- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/755-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
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86. 00049 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

 

-“- 

87. 00046 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

-“- 

88. 00043 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 судовим рішенням) 

-“- 

89. 00047 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

Закон 

України “Про 

державну 

реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно 

та їх обтяжень” 

90. 01174 Заборона вчинення реєстраційних дій -“- 

91. 00026 Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року) 

фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку 

Постанова 

Верховної Ради 

України від 26 

червня 1992 р. № 

2503-XII “Про 

затвердження 

положень про 

паспорт 

громадянина 

України та про 

паспорт 

громадянина 

України для 

виїзду за кордон” 

92. 00069 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру 

Закон 

України “Про 

Державний 

земельний 

кадастр” 

93. 00070 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

земельну ділянку з видачею витягу 

-“- 

94. 00071 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до 

них) про земельну ділянку з видачею витягу 

-“- 

95. 00072 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту, з видачею витягу 

-“- 

96. 00074 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до 

них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних 

одиниць, про землі в межах територій територіальних громад, з 

видачею витягу 

-“- 

97. 00075 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних 

одиниць з видачею витягу 

-“- 

98. 00079 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені 

законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 

актами, містобудівною документацією, з видачею витягу 

-“- 

99. 00078 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею 

витягу 

-“- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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100. 00081 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення 

Закон 

України “Про 

Державний 

земельний 

кадастр” 

101. 00080 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його 

ведення, з видачею витягу 

-“- 

102. 00035 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягів з Державного земельного кадастру про землі в межах 

території  адміністративно-територіальних одиниць 

-“- 

103. 00059 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель, у тому числі з посиланням на документи, на 

підставі яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру 

-“- 

104. 02456 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягів з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з 

усіма відомостями, внесеними до поземельної книги, крім 

відомостей про речові права на земельну ділянку, що виникли 

після 1 січня 2013 р., та відомостями про ділянки надр, надані у 

користування відповідно до спеціальних дозволів на користування 

надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в 

порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, 

та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про 

обмеження у використанні земель внесені до Державного 

земельного кадастру 

-“- 

105. 00060 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

-“- 

106. 00061 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території) 

-“- 

107. 00062 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювань з картографічної основи Державного земельного 

кадастру, кадастрової карти (плану) 

-“- 

108. 00063 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

копій документів, що створюються під час ведення Державного 

земельного кадастру 

Закон 

України “Про 

Державний 

земельний 

кадастр” 

109. 00064 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) 

 

-“- 

110. 00065 Видача 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) 

-“- 

111. 01254 Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про 

суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі 

-“- 

112. 00066 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою 

Закон 

України “Про 

землеустрій” 

113. 00068 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки 

Закон 

України “Про 

оцінку земель” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
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114. 01161 Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне 

користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у 

державній або комунальній власності 

Земельний 

кодекс 

України, Закон 

України “Про 

Перелік 

документів 

дозвільного 

характеру у сфері 

господарської 

діяльності” 

115. 00207 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для послідуючого продажу 

Земельний 

кодекс 

України, Закони 

України “Про 

землеустрій”, 

“Про місцеве 

самоврядування в 

Україні” 

116. 00199 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування 

 

-“- 

117. 00210 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь 

-“- 

118. 00176 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації 

-“- 

119. 02146 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки із зміною її цільового призначення 

-“- 

120. 00182 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

-“- 

121. 00217 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення 

-“- 

122. 00202 Надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

-“- 

123. 02032 Надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, 

на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

-“- 

124. 00178 Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної 

власності на поділ та об’єднання таких ділянок 

-“- 

125. 00214 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

-“- 

126. 02089 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

Закони 

України “Про 

землеустрій”, 

“Про місцеве 

самоврядування в 

Україні” 

127. 00180 Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів Земельний 

кодекс 

України, Закони 

України “Про 

оцінку земель”, 

“Про місцеве 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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самоврядування в 

Україні” 

128. 02082 Надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки 

-“- 

129. 02111 Затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної 

ділянки 

-“- 

130. 00179 Затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів 

-“- 

131. 02115 Укладання договору оренди землі, додаткової угоди про зміну 

сторони 

Земельний 

кодекс України, 

Закони 

України “Про 

оренду землі”, 

“Про місцеве 

самоврядування в 

Україні” 

132. 00189 Поновлення (продовження) договору оренди землі -“- 

133. 00204 Внесення змін до договору оренди землі 

 

-“- 

134. 00198 Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в 

суборенду 

-“- 

135. 00192 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі 

добровільної відмови орендаря 

-“- 

136. 00213 Надання права користування чужою земельною ділянкою для 

забудови (суперфіцій) 

Земельний 

кодекс України, 

Закон України 

“Про місцеве 

самоврядування в 

Україні” 

137. 00175 Видача рішення про припинення права власності на земельну 

ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у 

разі добровільної відмови землевласника, землекористувача 

-“- 

138. 00174 Видача рішення про продаж земельних ділянок державної та 

комунальної власності 

-“- 

139. 00173 Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне 

користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у 

комунальній власності 

-“- 

140. 00208 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій розташовані 

об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян 

та юридичних осіб 

Земельний 

кодекс України, 

Закон України 

“Про місцеве 

самоврядування в 

Україні” 

141. 00212 Встановлення обмеженого платного або безоплатного 

користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

-“- 

142. 01293 Внесення змін до рішення органу місцевого самоврядування з 

земельних питань 

Закон України 

“Про місцеве 

самоврядування в 

Україні” 

143. 01328 Видача довідки про те, що заявник не скористався правом 

власності на земельну ділянку на території селищної ради 

-“- 

144. 01479 Видача довідки про те, що земельна ділянка не приватизована 

 

-“- 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
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145. 00244 Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок Податковий 

кодекс України, 

Закон України 

“Про місцеве 

самоврядування в 

Україні” 

146. 01784 Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди  

Земельний 

кодекс 

України, Цивільн

ий кодекс 

України, Закон 

України “Про 

оренду землі” 

147. 01785 Поновлення договору оренди водних об’єктів -“- 

148. 00162 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єктів господарювання вимогам законодавства у сфері 

пожежної безпеки 

Кодекс 

цивільного 

захисту України 

149. 00163 Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що 

провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або 

зберіганням харчових продуктів тваринного походження 

Закони 

України “Про 

основні 

принципи та 

вимоги до 

безпечності та 

якості харчових 

продуктів”, “Про 

Перелік 

документів 

дозвільного 

характеру у сфері 

господарської 

діяльності” 

150.  Видача експлуатаційного дозволу на потужність оператора ринку 

з виробництва та обігу кормів 

Закони 

України “Про 

безпечність та 

гігієну 

кормів”, “Про 

Перелік 

документів 

дозвільного 

характеру у сфері 

господарської 

діяльності” 

151. 00654 Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності: на 

потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів 

тваринного походження 

Закони 

України “Про 

ветеринарну 

медицину”, “Про 

Перелік 

документів 

дозвільного 

характеру у сфері 

господарської 

діяльності” 

152. 01399 Державна реєстрація потужностей оператора ринку Закон 

України “Про 

основні 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1206-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1206-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1206-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80
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принципи та 

вимоги до 

безпечності та 

якості харчових 

продуктів” 

153. 01400 Внесення змін до відомостей  Державного реєстру потужностей 

операторів ринку 

-“- 

154. 01401 Внесення відомостей про припинення використання потужності до 

Державного реєстру потужностей операторів ринку використання 

потужності 

-“- 

155. 01611 Затвердження експортної потужності 

 

-“- 

156. 00030 Державна реєстрація народження дитини та її походження Закон 

України “Про 

державну 

реєстрацію актів 

цивільного 

стану” 

157. 00031 Державна реєстрація шлюбу -“- 

158. 00032 Державна реєстрація розірвання шлюбу -“- 

159. 00868 Державна реєстрація зміни імені -“- 

160. 00033 Державна реєстрація смерті -“- 

161. 01369 Комплексна послуга “єМалятко”:  

 

 

1) державна реєстрація народження та визначення походження 

дитини 

Закон 

України “Про 

державну 

реєстрацію актів 

цивільного 

стану” 

 

 

2) реєстрація місця проживання Закон 

України “Про 

свободу 

пересування та 

вільний вибір 

місця 

проживання в 

Україні” 

 

 

3) призначення допомоги при народженні дитини Закон 

України “Про 

державну 

допомогу сім’ям 

з дітьми” 

 

 

4) призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних 

сім’ях 

 

Закон 

України “Про 

охорону 

дитинства” 

 

 

5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що 

ведеться у центральній базі даних електронної системи охорони 

здоров’я 

Закон 

України “Про 

державні 

фінансові 

гарантії 

медичного 

обслуговування 

населення” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2398-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2168-19
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6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників 

податків 

Податковий 

кодекс України 

 

 

7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з 

багатодітної сім’ї 

Закон 

України “Про 

охорону 

дитинства” 

 

 

8) визначення належності новонародженої дитини до громадянства 

України 

Закон 

України “Про 

громадянство 

України” 

 

 

9) внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного 

державного демографічного реєстру з присвоєнням унікального 

номера запису в ньому 

Закон 

України “Про 

Єдиний 

державний 

демографічний 

реєстр та 

документи, що 

підтверджують 

громадянство 

України, 

посвідчують 

особу чи її 

спеціальний 

статус” 

 

 

10) надання одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” 

за місцем проживання або перебування її отримувача 

 

Закон 

України “Про 

державну 

допомогу сім’ям 

з дітьми” 

 

 

11) надання грошової компенсації вартості одноразової 

натуральної допомоги “пакунок малюка” 

Закон України від 

30 вересня 2020 

р. № 930-IX “Про 

внесення змін до 

Закону України 

“Про державну 

допомогу сім’ям 

з дітьми” щодо 

надання при 

народженні 

дитини 

одноразової 

натуральної 

допомоги 

“пакунок 

малюка” 

162. 01352 Видача дубліката свідоцтва про право власності Закон 

України “Про 

приватизацію 

державного 

житлового         

фонду” 

163. 01454 Реєстрація пасіки Закон 

України “Про 

бджільництво” 

164. 00169 Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи Закон України 

“Про 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2235-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/930-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2482-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2482-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1492-14
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забезпечення 

прав і свобод 

внутрішньо 

переміщених 

осіб” 

165. 02417 Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним 

особам 

Закон України 

«Про 

затвердження 

Указу 

Президента 

України "Про 

введення 

воєнного стану в 

Україні" 

166. 01888 Надання повідомлення про відповідність намірів щодо місця 

розташування тимчасової споруди містобудівній документації, 

будівельним нормам 

Закон України 

“Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності” 

167. 00156 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки -“- 

168. 01192 Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки 

-“- 

169. 01193 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки 

-“- 

170. 00158 Надання містобудівних умов та обмежень для проектування 

об’єкта будівництва 

-“- 

171. 01186 Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для 

проектування об’єкта будівництва 

-“- 

172. 00190 Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності 

-“- 

173. 00193 Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди 

для провадження підприємницької діяльності 

-“- 

174. 00191 Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності 

-“- 

175.  Видача довідки про відповідність розташування самочинно 

збудованого об’єкта вимогам державних будівельних норм 

-“- 

176. 00034 Реєстрація місця проживання Закон 

України “Про 

свободу 

пересування та 

вільний вибір 

місця 

проживання в 

Україні” 

177. 01217 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років -“- 

178. 00037 Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання -“- 

179. 00040 Реєстрація місця перебування -“- 

180. 00038 Видача витягу з реєстру територіальної громади -“- 

181. 01208 Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів з незначними наслідками (СС1) 

Закон 

України “Про 

регулювання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80?find=1&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#w1_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80?find=1&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#w2_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80?find=1&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/523-2014-%D1%80?find=1&text=%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0#w2_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
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містобудівної 

діяльності” 

182. 01209 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) 

-“- 

183. 01218 Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт 

щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі 

будівельного паспорта 

-“- 

184. 01219 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про 

початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких 

здійснюється на підставі будівельного паспорту 

-“- 

185. 00146 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт -“- 

186. 01188 Скасування повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт за заявою замовника -“- 

187. 00134 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт 
-“- 

188. 01190 Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих 

робіт за заявою замовника -“- 

189. 01263 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно 

збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням 

суду 

-“- 

190. 00138 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта -“- 

191. 01376 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів з незначними наслідками (СС1) 

-“- 

192. 01189 Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих 

робіт -“- 

193. 01902 Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних 

робіт -“- 

194. 00140 Внесення змін до декларації про готовність об'єкта до експлуатації 
-“- 

195. 00145 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 

підготовчих робіт -“- 

196. 01873 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній 

ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного 

документа на виконання будівельних робіт) 

-“- 

 

 

 

Секретар ради Інна ОСТАПЧУК 

 

 

 




