
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Восьмого скликання 

РІШЕННЯ 

 
   30.06.2021 року  № 7/10 

    с. Боратин 

 
Про затвердження Переліку адміністративних послуг,  

які надаються через  Центр надання адміністративних  

послуг, територіальний підрозділ та  віддаленими робочими 

 місцями Боратинської сільської ради в новій редакції 
 

Керуючись п.6 ст. 12 ЗУ «Про адміністративні послуги», п. 22 ч.1 ст. 26 ЗУ «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та з приведенням у відповідність до Реєстру 

адміністративних послуг розміщених на Гіді з державних послуг, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

адміністративних послуг  Боратинської сільської ради, згідно з додатком 1. 

          2. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються територіальним 

підрозділом Центру надання адміністративних послуг Боратинської сільської  ради, згідно з 

додатком 2. 

          3. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються віддаленими робочими 

місцями Центру надання адміністративних послуг Боратинської сільської  ради, згідно з 

додатком 3. 

          4. Рішення №10/6 від 15.07.2019 року «Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Боратинської 

сільської ради та переліку послуг, які надаються віддаленими робочими місцями» вважати 

такими, яке втратило чинність. 

          5. Затвердити інформаційні та технологічні картки, відповідно до Переліку 

адміністративних послуг в новій редакції, згідно з додатком 4. 

          6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії з гуманітарних 

питань та з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини, законності, 

співробітництва та молодіжної політики. 

 

 

 

Сільський  голова                                                                                          Сергій ЯРУЧИК 

Алла Пігула 

 

  



Додаток 1 

до рішення Боратинської 

сільської  ради 

 30.06.2021 № 7/10 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються 

через  Центр надання адміністративних послуг 

Боратинської сільської ради  
 

№ 

з/п 

Код 

АП 

Код 

послуги 

згідно 

ГІДу 

Назва  

адміністративної послуги 

Законодавчі акти України, якими передбачено надання 

адміністративної послуги 

 01 РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 

1 01-01 00030 Державна реєстрація  народження Кодекс від 16.01.2003 №435-IV Цивільний стаття 49, Кодекс від 18.03.2004 

№1618-IV Цивільний процесуальний стаття 317, Кодекс від 10.01.2002 

№2947-ІІІ Сімейний глава 12: статті 121-126, 128, 133-136, 144-147, Закон 

України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" статті 2-4, 6, 9, 

11-13, 18, 21, 25, 26, Постанова КМУ від 09.01.2013 №9 "Про затвердження 

Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони 

здоров'я", Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито" пункт 

13 статті 4, Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №669-р "Про реалізацію 

пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану через 

мережу Інтернет", Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №1187/5 "Порядок розгляду 

відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками 

пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, 

поданих через мережу Інтернет" розділ І, Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 

"Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні" розділи І, 

ІІ, глава 1 розділу ІІІ 

2 01-02 00031 Державна реєстрація  шлюбу 

 

Кодекс від 10.01.2002 №2947-ІІІ Сімейний глави 3, 4, 5, Кодекс від 16.01.2003 

№435-IV Цивільний стаття 49, Закон України "Про державну реєстрацію 



актів цивільного стану" статті 2-4, 6, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 25, 26, Постанова 

КМУ від 21.01.1993 №7-93 Декрет "Про державне мито" частина п'ята статті 

3, Розпорядження КМУ від 26.06.2015 №669-р "Про реалізацію пілотного 

проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, Розпорядження 

КМУ від 13.07.2016 №502-р "Про запровадження реалізації пілотного 

проекту щодо державної реєстрації шлюбу", Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 

№1187/5 "Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного 

стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану, поданих через мережу Інтернет" розділи І, ІІ, Наказ ЦОВВ 

від 18.10.2000 №52/5 "Правила державної реєстрації актів цивільного стану 

в Україні" розділи І, ІІ, глава 2 розділу ІІІ 

3 01-03 00033 Державна реєстрація  смерті 

 

Кодекс від 18.03.2004 №1618-IV Цивільний процесуальний стаття 317, 

Кодекс від 16.01.2003 №435-IV Цивільний стаття 49, Закон України "Про 

державну реєстрацію актів цивільного стану" статті 2-4, 6, 9, 11, 12, 17, 18, 

21, 25 ,26, Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-93 Декрет Кабінету Міністрів 

України "Про державне мито" частина тринадцята статті 4, Розпорядження 

КМУ від 26.06.2015 №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері 

державної реєстрації актів цивільного стану", Наказ ЦОВВ від 18.10.2000 

№52/5 "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" розділи І, ІІ, глава 

5 розділу ІІІ, Наказ ЦОВВ від 09.07.2015 №669-р "Порядок розгляду 

відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками 

пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, 

поданих через мережу Інтернет" розділ І 

02 РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ  

4 02-01 00034 Реєстрація місця проживання 

 

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 

в Україні" ст. 6, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 

37-1, Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" пункти 18-24, 

Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження 

експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту 



оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного 

продукту “check”" 

5 02-02 00040 Реєстрація місця перебування Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" стаття 37(1), Закон 

України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні" стаття  2, 3, Закон України "Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту" стаття 20, Постанова КМУ від 

02.03.2016 №207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру" 25 

6 02-03 01217 Реєстрація місця проживання дитини до               

14 років 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 37-1, Закон 

України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні" стаття 6, Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про 

запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу 

перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням 

програмного продукту “check”", Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру" пункти 18-24 

7 02-04 00037 Зняття з реєстрації місця проживання 

 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 37-1, Закон 

України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні" ст. 7, Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 "Про запровадження 

експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту 

оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного 

продукту “check”, Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про затвердження 

Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" 

пункти 26-27 

8 02-05 00038 Видача довідки про реєстрацію місця 

проживання або місця перебування особи 

 

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 

в Україні" ст. 2, 3, 6-11, Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру" 



9 02-06 00039 Видача довідки про зняття з реєстрації місця 

проживання  

 

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 

в Україні" ст. 2, 3, 6-11, Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру" 

10 02-07 00029 Внесення до паспорта громадянина України 

відомостей про зміну нумерації будинків, 

перейменування вулиць (проспектів, 

бульварів, площ, провулків, кварталів 

тощо), населених пунктів, адміністративно-

територіальних одиниць, зміни в 

адміністративно-територіальному устрої 

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 

в Україні" ст. 6, Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про затвердження 

Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" 

11 02-08 00201 Видача довідки про склад  сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщені/будинку осіб 

 

Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" 

ст. 1, Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні" ст. 1, Постанова КМУ від 23.07.2008 №682 "Деякі 

питання реалізації Закону України "Про житловий фонд соціального 

призначення", Постанова КМУ від 28.02.2015 №106 "Про удосконалення 

порядку надання житлових субсидій" 

12 02-09 01828 Видача довідки про відсутність відомостей 

про реєстрацію місця проживання особи 

Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 

в Україні" ст. 2, 3, 6-11, Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 "Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру" 

13 02-10 01371 Внесення інформації про особу до Реєстру 

громади 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" стаття 1 

14 02-11 01377 Внесення змін до інформації про особу до 

Реєстру громади 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" стаття 1 



 

03 ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ 

15 03-01  Вклеювання до паспорта громадянина 

України фотокартки при досягненні 

громадянином 25- і 45-річного  віку 

 

Постанова КМУ від 25.03.2015 №302 "Про затвердження зразка бланка, 

технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, 

вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта 

громадянина України", Постанова КМУ від 01.10.2014 №509 "Про облік 

внутрішньо переміщених осіб", Постанова КМУ від 26.06.1992 №2503-XII 

"Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про 

паспорт громадянина України для виїзду за кордон", Наказ ЦОВВ від 

06.06.2019 №456 "Про затвердження Тимчасового порядку оформлення і 

видачі паспорта громадянина України" 

04 ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

16 04-01 00143 Призначення державної допомоги у зв’язку 

з вагітністю та пологами особам, які не 

застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного 

соціального страхування 

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ст. 7, Постанова 

КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" п. 3 

17 04-02  00144 Призначення державної допомоги при 

народженні дитини 

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ч. 1 ст. 10, 

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" п. 10 

18 04-03 01775 Призначення одноразової натуральної 

допомоги «пакунок малюка» 

Постанова КМУ від 25.11.2020 №1180 "Порядок надання при народженні 

дитини одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” 

19 04-04  00960 Призначення державної допомоги на дітей, 

які виховуються у багатодітних сім’ях 

Закон України "Про охорону дитинства" ст. 13, Постанова КМУ від 

13.03.2019 №250 "Деякі питання надання соціальної підтримки 

багатодітним сім’ям" п. 1 

20 04-05 01195 Призначення та виплата компенсації 

послуги з догляду за дитиною до трьох 

років «муніципальна няня» 

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ст. 1, Постанова 

КМУ від 30.01.2019 №68 "Деякі питання надання послуги з догляду за 

дитиною до трьох років “муніципальна няня"  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2014-%D0%BF
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/2503-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0620-19


21 04-06 00149 Призначення державної допомоги на дітей, 

над якими встановлено опіку чи 

піклування 

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ст. 16, Постанова 

КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" абз. 1 п. 25 

22 04-07  00150 Призначення державної допомоги на дітей 

одиноким матерям 

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ст. 18-1, Постанова 

КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" абз. 1-4  п. 33 

23 04-08 00147 Призначення державної допомоги при 

усиновленні дитини 

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ст. 12-1, Постанова 

КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" п. 39 

24 04-09 00154 Призначення тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються 

від сплати аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце проживання 

їх невідоме 

Кодекс Сімейний Ч. 8 ст. 181, Постанова КМУ від 22.02.2006 №189 "Про 

затвердження Порядку призначення і виплати, тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме" п. 2 

25 04-10  01386 Призначення і виплата державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення 

батькам вихователям і прийомним батькам 

за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних 

сім’ях за принципом «гроші ходять за 

дитиною» 

Постанова КМУ від 26.06.2019 №552 "Деякі питання виплати державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і 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" 

26 04-11 00133 Призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям 

Закон України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям" ст. 3, Постанова КМУ від 24.02.2003 №250 "Про затвердження 

Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям" п. 2 

27 04-12 01487 Видача довідки про отримання 

(неотримання) соціальної допомоги 

Наказ ЦОВВ від 19.09.2006 №345 "Про затвердження Інструкції щодо 

порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів 

соціальної допомоги" глава 8 

28 04-13  00151 Призначення державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю 

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю" ч. 1 ст. 1, Наказ ЦОВВ від 30.04.2002 

№226/293/169 "Про затвердження Порядку надання державної соціальної 



допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" абз. 1  

п. 2.1 

29 04-14  00959 Призначення державної допомоги одному з 

батьків, усиновлювачам, опікунам, 

піклувальникам, одному з прийомних 

батьків, батькам-вихователям, які 

доглядають за хворою дитиною, якій не 

встановлено інвалідність 

Закон України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ст. 18-5, Постанова 

КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку призначення і 

виплати державної допомоги сім'ям з дітьми" П. 42-3 

 

30 04-15  00152 Призначення надбавки на догляд за 

особами з інвалідністю з дитинства та 

дітьми з інвалідністю 

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю" ст. 3, Наказ ЦОВВ від 30.04.2002 

№226/293/169 "Про затвердження Порядку надання державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" п. 3 

31 04-16 00112 Призначення одноразової матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю  

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні" стаття 36, Постанова КМУ від 12.04.2017 №256 Деякі питання 

використання коштів державного бюджету для виконання заходів із 

соціального захисту дітей, сімей, жінок та інших найбільш вразливих 

категорій населення, Наказ ЦОВВ від 31.08.2017 №1381 "Про затвердження 

форм документів для надання одноразової матеріальної допомоги 

непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю" додаток 1 

32 04-17  00099 Призначення державної соціальної 

допомоги на догляд 

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю", Постанова КМУ від 02.04.2005 

№261 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної 

соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд" за текстом, Наказ 

ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про затвердження форми Заяви про 

призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг" 

33 04-18  00103 Призначення щомісячної грошової 

допомоги особі, яка проживає разом з 

особою з інвалідністю І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарської комісії медичного 

Закон України "Про психіатричну допомогу" абзац 4 частини  1 ст. 5, 

Постанова КМУ від 22.07.2020 №632 "Деякі питання виплати державної 

соціальної допомоги", Постанова КМУ від 02.08.2000 №1192 "Про надання 

щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком 



закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за нею 

лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього 

догляду, на догляд за нею" п. 4 

34 04-19  Призначення щомісячної компенсаційної 

виплати непрацюючій особі, яка здійснює 

догляд за особою з інвалідністю І групи 

або за особою, яка досягла 80-річного віку 

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.96 №832 «Про підвищення 

розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян». 

35 04-20  00096 Призначення державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з інвалідністю 

Закон України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю" стаття 4, Постанова КМУ від 

02.04.2005 №261 "Про затвердження Порядку призначення і виплати 

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд" 

36 04-21 01007 Призначення тимчасової державної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату  

Закони України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

від 09.07.2003 № 1058-IV; «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо підвищення пенсій» від 03.10.2017 № 2148-VIII 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1098 «Про 

затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але 

не набула права на пенсійну виплату». 

37 04-22 01280 Присвоєння почесного звання "Мати-

героїня" 

Кодекс Сімейний кодекс України ст. 149-157, Указ Президента від 

29.06.2001 №476/2001 "Про почесні звання України" увесь 

38 04-23  00135 Призначення одноразової винагороди 
жінкам, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня» 

Указ Президента від 25.12.2007 №1254 "Про  одноразову винагороду 

жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”", 

Постанова КМУ від 28.02.2011 №268 "Про виплату одноразової винагороди 

жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, та 

одноразової матеріальної 03/06допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми”", Наказ ЦОВВ від 06.02.2012 №59 "Про затвердження 

форм заявки про виділення бюджетних коштів, відомості виплати та звіту 

про виплату одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне 

звання України „Мати-героїня”" 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 06.02.2012 № 59 „Про 

затвердження форм заявки про виділення бюджетних коштів, відомості 

виплати та звіту про виплату одноразової винагороди жінкам, яким 
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присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”, зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 22.02.2012 за № 276/20589 

39 04-24 00169 Видача довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи 

Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб», постанова КМУ від 01.10.2014 р. № 509 «Про облік внутрішньо 

переміщених осіб» 

40 04-25 00104 Призначення щомісячної адресної 
допомоги внутрішньо переміщеним 
особам для покриття витрат на 
проживання, в тому числі на оплату 
житлово-комунальних послуг 

Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених 

осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII 

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 „Про надання 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг” 

41 04-26 01877 Призначення одноразової грошової 

допомоги у разі інвалідності волонтера 

внаслідок поранення (контузії, травми або 

каліцтва), отриманого під час надання 

волонтерської допомоги в районі 

проведення антитерористичної операції, 

здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, бойових дій та збройного 

конфлікту 

Закон України „Про волонтерську діяльність” від 19.04.2011 № 3236-VI 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 № 604 „Деякі питання 

виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або 

інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), 

отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення 

антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та 

збройного конфлікту” 

42 04-27 00101 Призначення компенсації за догляд 

фізичній особі, яка надає Соціальні 

послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності на 

непрофесійній основі 

Закон України "Про соціальні послуги" ч. 7 статті 13, Постанова КМУ від 

23.09.2020 №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі", Наказ ЦОВВ від 16.06.2020 №419 "Про затвердження Методики 

обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання 

соціальних послуг" 

43 04-28  00230 Установлення статусу, видача посвідчень 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи (відповідно до 

визначених категорій) 

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" стаття 65, Розділ X, Постанова КМУ 

від 11.07.2018 №551 "Деякі питання видачі посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям 



громадян", Постанова КМУ від 02.12.1992 №674 "Про порядок віднесення 

деяких категорій громадян до відповідних категорій осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи", Постанова КМУ від 15.11.1996 

№1391 "Про затвердження переліків видів робіт і місць за межами зони 

відчуження, де за урядовими завданнями у 1986–1987 роках виконувались 

роботи в особливо шкідливих умовах (за радіаційним фактором), 

пов’язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи" 

44 04-29 00232 Призначення компенсацій та допомоги 

учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, громадянам, які 

брали участь у ліквідації інших ядерних 

аварій та випробувань, у військових 

навчаннях із застосуванням ядерної зброї, 

у складанні ядерних зарядів та здійсненні 

на них регламентних 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 

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 „Про 

затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для 

виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; постанова Кабінету 

Міністрів України від 26.10.2016 № 760 „Про затвердження Порядку 

виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, 

військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям громадян”; постанова Кабінету Міністрів 

України від 21.05.1992 № 258 „Про норми харчування та часткову 

компенсацію вартості продуктів для осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”; постанова Кабінету Міністрів України від 

12.07.2005 № 562 „Про щорічну допомогу на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; постанова Кабінету 

Міністрів України від 14.05.2015 № 285 „Про компенсаційні виплати 

особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання 

такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів 

України”; постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 155 „Про 

порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

Наказ Мінпраці від 19.09.2006 № 345 „Про затвердження Інструкції щодо 

порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів 

соціальної допомоги” (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 06.10.2006 за № 1098/12972 



45 04-30 00170 Призначення компенсацій та допомоги 

дітям, які потерпіли від чорнобильської 

катастрофи, дітям з інвалідністю, 

інвалідність яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, та їхнім 

батькам 

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" ст. 30Постанова КМУ від 20.09.2005 

№936 "Про затвердження Порядку використання коштів державного 

бюджету для виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" 

Постанова КМУ від 26.10.2016 №760 "Про затвердження Порядку виплати 

одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових 

навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям громадян” Постанова КМУ від 21.05.1992 

№258 "Про норми харчування та часткову компенсацію вартості продуктів 

для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

Постанова КМУ від 14.05.2015 №285 "Про компенсаційні виплати особам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

Постанова КМУ від 08.02.1997 №155 "Про порядок та розміри 

компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської 

катастрофи” Постанова КМУ від 12.07.2005 №562 "Про щорічну допомогу 

на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи ”Наказ ЦОВВ від 19.09.2006 №345 "Про затвердження 

Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів 

усіх видів соціальної допомогиˮ 

46 04-31  00172 Призначення одноразової компенсації 

сім'ям, які втратили годувальника із числа 

учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, смерть яких 

пов'язана з Чорнобильською катастрофою 

Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.09.2005 № 936 „Про 

затвердження Порядку використання коштів державного бюджету для 

виконання програм, пов’язаних із соціальним захистом громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; постанова Кабінету 

Міністрів України від 26.10.2016№ 760 „Про затвердження Порядку 

виплати одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, 

військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на 

оздоровлення деяким категоріям громадян”; постанова Кабінету Міністрів 
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України від 14.05.2015 № 285 „Про компенсаційні виплати особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та визнання такими, 

що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України” 

Наказ Мінпраці від 19.09.2006 № 345 „Про затвердження Інструкції щодо 

порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів 

соціальної допомоги” (зі змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 06.10.2006 за № 1098/12972 

47 04-32 00224 Призначення грошової компенсації замість 

санаторно-курортної путівки громадянам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" пунк 4 стаття 20, Постанова КМУ 

від 23.11.2016 №854 "Деякі питання санаторно-курортного лікування та 

відпочинку громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи", Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про затвердження форм 

документів щодо забезпечення структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення санаторно-курортним лікуванням осіб 

пільгових категорій" 

48 04-33  00155 Надання субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового 

палива 

Закон України „Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 № 2189-

VIII 

Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене 

постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами) 

(далі – Положення) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. №  505 

Постанова Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 420 

49 04-34  Взяття на облік осіб, які мають право на 

пільги 

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

від 22 жовтня 1993 року  

№ 3551-XII 

Закон України «Про статус ветеранів військової служби,  ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист» від 24 березня 1998 року  

№ 203/98-ВР 

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» від 20.12.1991 року № 2011-XII 

Закон України «Про охорону дитинства» 26.04.2001 року № 2402-III 



Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 року № 3721-XII 

Закон України «Про соціальний захист дітей війни» від 8.11.2004 року№ 

2195-IV 

Закон України «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 

№1584-ІІІ 

Закон України «Про освіту» від 5.09.2017 року № 2145-VIII 

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 27.01.1995 № 

32/95-ВР 

Закон України «Про культуру»  від 14.12.2010 року № 2778-VI 

Закон України «Про захист рослин» від 14.10.1998 №180-XIV 

Кодекс цивільного захисту України від 2.10.2012 року № 5403-VI 

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.01.2003 № 117 «Про Єдиний 

державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі 

змінами); 

Постанова Кабінету Міністрів України від  17.04.2019 № 373 «Про 

затвердження Порядку надання пільг на  оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі» 

50 04-35 01392 Включення до Єдиного державного 

автоматизованого реєстру осіб, які мають 

право на пільги 

Постанова КМУ від 29.01.2003 №117 "Про Єдиний державний 

автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" 

51 04-36 00157 Призначення пільги на придбання палива, 

у тому числі рідкого, скрапленого 

балонного газу для побутових потреб  

Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх 

соціальний захист" стаття 6, Закон України "Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" стаття 

20, Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці 

та інших громадян похилого віку в Україні" стаття 9, Закон України "Про 

жертви нацистських переслідувань" стаття 6.1, Закон України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" стаття 12, Постанова КМУ 

від 04.06.2015 №389 "Про затвердження Порядку надання пільг окремим 

категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу 

сім’ї" за текстом, Постанова КМУ від 31.01.2007 №77 "Про затвердження 

Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за 



рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам" за текстом, 

постанова КМУ від 17.04.2019 № 373 Деякі питання надання житлових 

субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі 

52 04-37 01974 Призначення пільги на оплату житла, 

комунальних послуг 

Кодекс Бюджетний ст. 87, Закон України "Про бібліотеки і бібліотечну 

справу" ст. 30, Закон України "Про освіту" ст. 54, Закон України "Про 

Службу безпеки України" ст. 27, Закон України "Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист" ст. 6, 

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей" ст. 12, Закон України "Про реабілітацію жертв репресій 

комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років" ст. 6, Закон 

України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи" ст. 20, 30, Закон України "Про 

основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні" ст. 7, Закон України "Про жертви нацистських 

переслідувань" ст. 6-2, Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту" ст. 12, Постанова КМУ від 17.04.2019 №373 "Деякі 

питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у 

грошовій формі" постанова КМУ від 4.06.2015 № 389 Про затвердження 

Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням 

середньомісячного сукупного доходу сім’ї 

53 04-38  00121 Установлення статусу, видача посвідчень 

батькам багатодітної сім’ї та дитини з 

багатодітної сім’ї 

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з 

питань соціального захисту багатодітних сімей" пункт 5, Закон України 

"Про охорону дитинства" ст. 13, Постанова КМУ від 23.12.2015 №1099 

"Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї 

та дитини з багатодітної сім’ї" за текстом, Постанова КМУ від 02.03.2010 

№209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної 

сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї" 

54 04-39 01200 Вклейка фотокартки в посвідчення дитини 

з багатодітної сім`ї у зв`язку з досягненням 

14-річного віку 

Закон України "Про охорону дитинства»," ст. 1, Закон України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального 

захисту багатодітних сімей" стаття 1, Постанова КМУ від 23.12.2015 №1099 



"Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї", Постанова КМУ від 02.03.2010 №209 "Деякі питання 

виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з 

багатодітної сім'ї" 

55 04-40 1194 Видача дублікату посвідчення батьків 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної 

сім'ї 

Закон України "Про охорону дитинства" стаття 13, Постанова КМУ від 

02.03.2010 №209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї" п.7 Порядку 

56 04-41 1196 Продовження строку дії посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної 

сім'ї 

Закон України "Про охорону дитинства" ст. 13, Постанова КМУ від 

02.03.2010 №209 "Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї" п. 5 Порядку 

57 04-42  00242 Видача посвідчення особам з інвалідністю 

та дітям з інвалідністю 

Закони України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю” від 16.11.2000 № 2109-IІІ; „Про 

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

особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-ІV 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.04.2005  № 261 „Про 

затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і 

державної соціальної допомоги на догляд” 

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.01.2019 № 35 „Про 

затвердження Порядку оформлення, видачі, обліку та зберігання посвідчень 

для осіб, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до 

Законів України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю” та „Про державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.02.2019 за № 130/33101; 

наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства фінансів України від 30.04.2002 № 

226/293/169 „Про затвердження Порядку надання державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.05.2002 за № 466/6754 

58 04-43 00239 Встановлення статусу та видачі 

посвідчення Учасник війни 

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

стаття 9, Постанова КМУ від 23.09.2015 №739 "Питання надання статусу 

учасника війни деяким особам" за текстом, Постанова КМУ від 26.04.1996 



№458 "Про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встановленням 

статусу учасника війни, відповідно до Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" за текстом, Наказ ЦОВВ 

від 30.05.1996 №79 "Про затвердження Типового  положення про комісії 

для розгляду питань, пов'язаних із встановленням статусу учасника  війни  

відповідно  до Закону  України "Про статус  ветеранів  війни,  гарантії  їх  

соціального захисту" 

59 04-44 00241 Надання статусу особи з інвалідністю 

внаслідок війни та видача посвідчення 

«Особа з інвалідністю внаслідок війни» 

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

стаття 7, Постанова КМУ від 08.09.2015 №685 "Про затвердження Порядку 

надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали 

інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, 

одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та 

Луганській областях, забезпеченні їх проведення" 

60 04-45 01199 Встановлення статусу дитини війни Закон України "Про соціальний захист дітей війни" ст. 1, Наказ ЦОВВ від 

05.04.2006 №107 "Про Порядок посвідчення права особи на пільги 

відповідно до Закону України "Про соціальний захист дітей війни" 

61 04-46 01197 Установлення статусу, видача посвідчень 

жертвам нацистських переслідувань 

Закон України "Про жертви нацистських переслідувань"  Розпорядження 

КМУ від 27.09.2000 №1467 "Про затвердження Порядку виготовлення та 

видачі посвідчень, листів талонів на право одержання пільгових проїзних 

документів (квитків) жертвам нацистських переслідувань" 

62 04-47 00751 Установлення статусу, видача посвідчень 

ветеранам праці 

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні"  

 Постанова КМУ від 29.07.1994 №521 "Про порядок видачі посвідчення і 

нагрудного знака "Ветеран праці"  

63 04-48  00117 Видача направлення на проходження 

обласної, центральної міської у мм. Києві 

та Севастополі медико-соціальної 

експертної комісії для взяття на облік для 

забезпечення осіб з інвалідністю та 

законних представників дітей з 

інвалідністю автомобілем 

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" стаття 7, 

Закон України "Про гуманітарну допомогу" стаття 11.1, Закон України 

"Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" стаття 

38, Постанова КМУ від 19.07.2006 №999 "Про затвердження Порядку 

забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями", Наказ ЦОВВ від 

02.08.2006 №295 "Про затвердження  зразків та форм облікової 

документації з обліку та  забезпечення  автомобілями інвалідів" 
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64 04-49 

 

00225 Призначення грошової компенсації особам 

з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на 

транспортне обслуговування 

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" за текстом, 

Постанова КМУ від 14.02.2007 №228 "Про затвердження Порядку виплати 

та розмірів грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування”  

65 04-50 01687 Видача направлення на отримання послуг 

із психологічної реабілітації учасникам 

антитерористичної операції, постраждалим 

учасникам Революції Гідності та особам, 

які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській 

областях» 

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

від 22.10.1993 

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1057 «Про 

затвердження Порядку проведення психологічної реабілітації постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, 

які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях» 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 497 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації постраждалих 

учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та осіб, 

які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 

Луганській областях»    

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 № 528 «Про 

затвердження Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду 

постраждалих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної 

операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській областях, до суб’єктів надання послуг 

для проходження психологічної реабілітації та назад»    

66 04-51  Забезпечення постраждалих учасників 
Революції Гідності санаторно-курортним 
лікуванням 

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

від 22.10.1993 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 № 200 «Про 

затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, 

учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 



збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях 

санаторно-курортним лікуванням». 

67 04-52  00221 Призначення грошової компенсації особам 

з інвалідністю замість санаторно-курортної 

путівки 

Закон України «Про реабілітації осіб з інвалідністю в Україні» від 

06.10.2005 

Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2007 № 150 «Про 

затвердження Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю 

грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування». 

68 04-53 00119 Видача направлення на забезпечення 

технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю 

Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" стаття 26, 

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні" стаття 38, Постанова КМУ від 05.04.2012 №321 "Про затвердження 

Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і 

виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні 

засоби реабілітації, переліків таких засобів", Наказ ЦОВВ від 12.09.2018 

№1354 "Про затвердження форм документів з обліку та забезпечення осіб з 

інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення 

технічними та іншими засобами реабілітації" 

69 04-54  Професійна адаптація  учасників 

антитерористичної операції, осіб, які 

здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської 

Федерації у Донецькій та Луганській 

областях, та постраждалих учасників 

Революції Гідності 

Постанова КМУ від 21.06.2017 № 432 «Про затвердження Порядку 

організації соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, та постраждалих 

учасників Революції Гідності». 

Постанова КМУ від 31.03.2015 №179 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення 

заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної 

операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки 

і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, та постраждалих учасників Революції 

Гідності» 



70 04-55  Відшкодування витрат на поховання УБД 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни 

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

від 22 жовтня 1993 року  

№ 3551-XII 

Закон України « Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 № 

1102-IV 

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1445 «Про 

затвердження Порядку проведення безоплатного поховання померлих 

(загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

учасників бойових дій і інвалідів війни» 

Рішення 28 сесії 5 скликання Сумської районної ради від 26.02.2010 

«Положення про порядок відшкодування витрат сім’ям (особам), які 

здійснили поховання померлих учасників бойових дій та інвалідів війни за 

рахунок коштів обласного бюджету» (зі змінами 30.03.2011 року). 

71 04-56 00226 Взяття на облік для забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням 

(путівками) осіб з інвалідністю 

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні" абзац 6 стаття 38 Постанова КМУ від 22.02.2006 №187 "Про 

затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками 

деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у 

разі їх утворення (крім м. Києва) рад"  Постанова КМУ від 27.02.2019 №147 

"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

Постанова Національна соціальна сервісна служба України від 01.03.2017 

№110 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів 

санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 

р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200"Постанова Національна соціальна 

сервісна служба України від 22.08.2018 №633 "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187"Наказ 

ЦОВВ від 25.02.2021 №104 "Про встановлення граничної вартості путівки 

(ліжко-дня) у 2021 році" Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про 

затвердження форм документів щодо забезпечення структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним 
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лікуванням осіб категорій"  Наказ ЦОВВ від 24.05.2017 №868 "Про 

затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості путівки"  

Наказ ЦОВВ від 06.02.2008 №56 "Про затвердження клінічних протоколів 

санаторно-курортного лікування в санаторно-курортних закладах (крім 

туберкульозного профілю) для дорослого населення" 

72 04-57 00220 Призначення грошової  компенсації 

вартості проїзду до санаторно-курортного  

закладу і назад особам з інвалідністю 

внаслідок війни та прирівняним до них 

особам 

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

стаття 13Постанова КМУ від 22.02.2006 №187 "Про затвердження Порядку 

забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян 

структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 

районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами 

міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад" 

Постанова КМУ від 25.11.2015 №969 Про внесення змін до порядків, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 17 червня 2004 

р. № 785 і від 7 лютого 2007 р. № 150Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 Про 

затвердження форм документів щодо забезпечення структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним 

лікуванням осіб пільгових категорій”, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 13.02.2018 за № 163/31615 

73 04-58 00227 Забезпечення санаторно-курортними 

путівками осіб, постраждалих під час 

проведення антитерористичної операції та 

яким встановлено статус учасника бойових 

дій або особи з інвалідністю внаслідок 

війни, або учасника війни 

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

пункти 19, 20 частини першої статті 6, пункти 10-14 частини другої статті 7, 

пункт 13 статті 9, Постанова КМУ від 31.03.2015 №200 "Про затвердження 

Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на 

забезпечення постраждалих учасників Революції Гідності, учасників 

антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях санаторно-

курортним лікуванням" 

74 04-59 00226 Взяття на облік для забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням 

(путівками) осіб з інвалідністю 

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні" абзац 6 стаття 38Постанова КМУ від 22.02.2006 №187 "Про 

затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками 

деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у 
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разі їх утворення (крім м. Києва) рад"  Постанова КМУ від 27.02.2019 №147 

"Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" 

Постанова Національна соціальна сервісна служба України від 01.03.2017 

№110 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів 

санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 

р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200"Постанова Національна соціальна 

сервісна служба України від 22.08.2018 №633 "Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187"Наказ 

ЦОВВ від 25.02.2021 №104 "Про встановлення граничної вартості путівки 

(ліжко-дня) у 2021 році" Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 №73 "Про 

затвердження форм документів щодо забезпечення структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним 

лікуванням осіб категорій"  Наказ ЦОВВ від 06.02.2008 №56 "Про 

затвердження клінічних протоколів санаторно-курортного лікування в 

санаторно-курортних закладах (крім туберкульозного профілю) для 

дорослого населення" 

75 04-60 00228 Взяття на облік для забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням 

(путівками) 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" стаття 6.1 Закон 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" стаття 

12, розділ ІІІ Постанова КМУ від 27.02.2019 №147 "Про внесення змін до 

деяких постанов Кабінету Міністрів України" Постанова КМУ від 

22.08.2018 №633 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 лютого 2006 р. № 187"Постанова КМУ від 01.03.2017 №110 

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для забезпечення деяких категорій інвалідів 

санаторно-курортними путівками, та внесення змін до порядків, 

затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 

р. № 187 і від 31 березня 2015 р. № 200"Постанова КМУ від 22.02.2006 

№187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними 

путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у 
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разі їх утворення (крім м. Києва) рад" пункт 5Наказ ЦОВВ від 22.01.2018 

№73 "Про затвердження форм документів щодо забезпечення структурними 

підрозділами з питань соціального захисту населення санаторно-курортним 

лікуванням осіб пільгових категорій” 

76 04-61 00222 Призначення грошової компенсації 

вартості проїзду до санаторно-курортного 

закладу (відділення спінального профілю) і 

назад особам, які супроводжують осіб з 

інвалідністю I та II групи з наслідками 

травм і захворюваннями хребта та 

спинного мозку 

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні" стаття 38-1, Постанова КМУ від 22.02.2006 №187 "Про 

затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками 

деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань 

соціального захисту населення районних, районних у м. Києві 

держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у 

разі їх утворення (крім м. Києва) рад" 

77 04-62 01891 Встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми та видача 
посвідчень особам, які постраждали від 
торгівлі людьми 

Закон України від 20.09.2011 року № 3739-VI «Про протидію торгівлі 

людьми»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 року № 417 «Про 

затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми» 

78 04-63  00223 Призначення грошової компенсації 

вартості самостійного санаторно-

курортного лікування осіб з інвалідністю 

 

 

 

Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 

від 22.10.1993 № 3551-XII 

Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.1994 № 302 „Про порядок 

видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни”; постанова Кабінету 

Міністрів України від 23.09.2015 № 740 „Про затвердження Порядку 

надання статусу особи, на яку поширюється чинність Закону України “Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, деяким категоріям 

осіб” 

05 ПОСЛУГИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ, СІМ’Ї ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

79 05-01 01683 Надання дозволу на вчинення правочинів 

щодо нерухомого майна, право власності на 

яке або право користування яким має дитина 

 Кодекс Цивільний ст. 32 

Кодекс Сімейний ст. 177 

Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей" ст. 12 

Закон України "Про охорону дитинства" ст. 17 
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80 05-02 00139 Прийняття рішення щодо соціального 

обслуговування громадянина 

територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого віку в Україні" стаття 1|Закон України "Про 

соціальні послуги" частина 1 стаття 27. Постанова КМУ від 29.12.2009 

№1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів                      

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)". |Наказ ЦОВВ від 

14.07.2016 №762 "Про затвердження форм документів, необхідних для 

оформлення на обслуговування в територіальному центрі соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)"  

81 05-03 00122 Видача особі подання про можливість 

призначення її опікуном або піклувальником 

повнолітньої недієздатної особи або особи, 

цивільна дієздатність якої обмежена 

Кодекс від 16.01.2003 №435 "Цивільний кодекс України". 

Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 „Про затвердження Правил 

опіки та піклування”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 

17.06.1999 за № 387/3680 

82 05-04 00132 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 

Кодекс Цивільний кодекс України.  

|Наказ ЦОВВ від 30.06.2020 №34/166/131/88 Про затвердження Правил опіки 

та піклування за текстом 



83 05-05 00128 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 

Кодекс Цивільний кодекс України. 

Наказ ЦОВВ від 26.05.1999 №34/166/131/88 Про затвердження Правил опіки 

та піклування за текстом 

84 05-06 01843 Надання висновку про доцільність 

(недоцільність) позбавлення  батьківських 

прав 

Кодекс Сімейний п. 4,5 ст. 19, Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" 

п. 8 

85 05-07 01224 Прийняття рішення про визначення місця 

проживання (перебування) дитини 

Кодекс Сімейний стаття 19, 161, 162 

Закон України "Про охорону дитинства" стаття 1 

Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" пункт 72 

86 05-08 01236 Прийняття рішення про способи участі у 

вихованні дитини та спілкуванні з нею того з 

батьків, хто проживає окремо від неї 

Кодекс Сімейний стаття 158 

Закон України "Про охорону дитинства" стаття 1 

Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" пункт 73 

87 05-09 01248 Прийняття рішення про розв'язання спору 

між батьками щодо визначення або зміни 

імені, прізвища, по батькові дитини 

Кодекс Сімейний статті 145-147 

Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" 



88 05-10 01225 Прийняття рішення про встановлення опіки, 

піклування над дитиною-сиротою або 

дитиною, позбавленою батьківського 

піклування 

Кодекс Сімейний Глава 18 

Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" пункти 40,41,42 

89 05-11 01262 Надання статусу дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів 

Закон України "Про охорону дитинства" частина шоста статті 30-1 

Постанова КМУ від 05.04.2017 №268 "Про затвердження Порядку надання 

статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів" 

89 05-12 01212 Надання висновку про підтвердження місця 

проживання дитини для її тимчасового 

виїзду за межі України 

Кодекс Сімейний стаття 157 

Закон України "Про охорону дитинства" стаття 1 

Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" пункт 72-1 

90 05-13 01265 Прийняття рішення (згоди) про проведення 

психіатричного огляду або надання 

психіатричної допомоги особі віком до 14 

років у разі незгоди одного з батьків або за 

відсутності батьків 

Закон України "Про психіатричну допомогу" стаття 11-13 

91 05-14 01754 Прийняття рішення про доцільність 

цілодобового перебування дитини в закладі, 

який здійснює інституційний догляд і 

виховання дітей 

Закон України "Про соціальні послуги" ст. 16 

Постанова КМУ від 01.06.2020 №586 "Деякі питання захисту дітей в умовах 

боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" Порядок зарахування 

92 05-15 01838 Надання висновку про можливість передачі 

дитини для подальшого виховання матері чи 

батькові 

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", 

Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 



93 05-16 01839 Надання висновку щодо цільового 

витрачання аліментів на дитину 

Кодекс Сімейний ст. 186, Постанова КМУ від 15.11.2018 №1713 "Про 

затвердження Порядку здійснення органами опіки та піклування контролю 

за цільовим витрачанням аліментів на дитину" 

94 05-17 01824 Надання висновку про доцільність 

побачення з дитиною матері, батька, які 

позбавлені батьківських прав 

Кодекс Сімейний ст. 168, Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" 

95 05-18 01826 Надання висновку про доцільність 

відібрання дітей у батьків без  

позбавлення батьківських прав 

Кодекс Сімейний п. 4,5 ст. 19, Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" 

96 05-19 01774 Надання дозволу на переоформлення, 

продаж належних неповнолітнім  

дітям транспортних засобів (частини 

транспортного засобу) 

Кодекс Цивільний ст. 32, Кодекс Сімейний ст. 171, 177, Закон України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" ст. 1, Закон України "Про основи 

соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей" ст. 12, Закон 

України "Про охорону дитинства" ст. 17, Постанова КМУ від 07.09.1998 

№1388 "Про затвердження Правил державної  реєстрації на обліку 

автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі 

автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів 

та мотоколясок", Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини" 

97 05-20 01474 Надання акту обстеження умов проживання 

малолітніх (до 14 років) та неповнолітніх (від 

14 до 18 років) дітей 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 1 



98 05-21 01354 Звільнення опікуна, піклувальника дитини 

від здійснення їх  

повноважень 

Кодекс "Цивільний кодекс України" ст. 75, Кодекс "Сімейний кодекс 

України" ст. 251, Постанова КМУ від 24.09.2008 №866 "Питання діяльності 

органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" п. 49 

99 05-22 01303 Видача довідки про те, що дитина 

знаходиться на утриманні одного з  

батьків або опікуна 

 

 

 

 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 1 

 

06 КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ 

 

100 06-01 01369 Комплексна послуга «єМалятко» Кодекс Сімейний кодекс України розділ ІІІ. Кодекс Цивільний кодекс 

України стаття 49. Закон України "Про охорону дитинства" стаття 7. Закон 

України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" стаття 1. Закон України 

"Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" 

стаття 6. Закон України "Про реєстрацію актів цивільного стану" стаття 13. 

Постанова КМУ від 27.12.2001 №1751 "Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми". Постанова КМУ 

від 10.07.2019 №691 "Про реалізацію експериментального проекту щодо 

створення сприятливих умов для реалізації прав дитини". Постанова КМУ 

від 18.10.2017 №784 "Про затвердження Порядку ведення Єдиного 

державного демографічного реєстру та надання з нього інформації, взаємодії 

між уповноваженими суб’єктами, а також здійснення ідентифікації та 

верифікації". Постанова КМУ від 22.08.2007 №1064 "Про затвердження 

Порядку ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян". 

Наказ ЦОВВ від 21.04.2015 №441 "Про затвердження форми Заяви про 

призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг". Наказ 

ЦОВВ від 18.10.2000 №52/5 "Про затвердження Правил державної реєстрації 

актів цивільного стану в Україні". Наказ ЦОВВ від 26.11.2014 №1279 "Про 
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затвердження зразка заяви-анкети для внесення інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру". Наказ ЦОВВ від 19.09.2006 №345 

"Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових 

справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги" 

07 ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

101 07-01 00173 Видача рішення про передачу у власність, 

надання у постійне користування та оренду 

земельних ділянок, що перебувають у 

комунальній власності 

Закон України Земельний кодекс України ст.120-124 

102 07-02 00175 Видача рішення про припинення права 

власності на земельну ділянку, права 

постійного користування земельною 

ділянкою у разі добровільної відмови 

землевласника, землекористувача 

Кодекс Земельний Статті 15-1, 122, 142 

103 07-03 00176 Видача дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у межах безоплатної приватизації 

 

Кодекс Земельний Статті 15-1, 122, 142. Наказ ЦОВВ від 07.07.2020 №280 

"Про затвердження типових інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг, які надаються територіальними органами 

Держгеокадастру" 

104 07-04 00178 Надання згоди розпорядників земельних 

ділянок комунальної власності на поділ та 

об’єднання таких ділянок 

Кодекс Земельний ст. 110, 116, 120, 121,Закон України "Про землеустрій" 

ст. 19, 22, 56 

105 07-05 00179 Затвердження технічної документації  з 

нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки у межах населених пунктів 

Кодекс Земельний ст. 12, 186, Закон України "Про оцінку земель" ст. 5, 23 

106 07-06 00180 Затвердження технічної документації з 

бонітування грунтів 

Кодекс Земельний ст. 12 

107 07-07 00181 Затвердження технічної документації з 

економічної оцінки земель 

 

Кодекс Земельний ст. 12, 186, Закон України "Про оцінку земель" ст. 5, 23 
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108 07-08 00189 Поновлення (продовження) договору 

оренди землі (договору оренди земельної 

ділянки), договору на право тимчасового 

користування землею (в тому числі, на 

умовах оренди) 

Кодекс Земельний ст. 12, 93, 116, Закон України "Про оренду землі" ст. 33 

109 07-09 00192 Припинення права оренди земельної 

ділянки або її частини у разі добровільної 

відмови орендаря 

Кодекс Земельний ст. 12, 42, 116, 186, Закон України "Про оренду землі" 

ст. 7, 31-34 

110 07-10 00198 Надання згоди на передачу орендованої 

земельної ділянки в суборенду 

Кодекс Земельний ст, 12,93,186, Закон України "Про Державний 

земельний кадастр" ст 29, Постанова КМУ від 17.10.2012 №1051 "Порядок 

ведення Державного земельного кадастру" п.125, 126 

111 07-11 00199 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в користування  

Кодекс Земельний стаття 123, Закон України "Про землеустрій" стаття 50 

112 07-12 00204 Внесення змін до договору оренди землі 

 ( сервітуту, емфітевзису, суперфіцію). 

Кодекс Земельний ст. 12, 42, 116, 186, Закон України Про оренду землі ст. 

7, 31-34 

113 07-13 00207 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки  для послідуючого продажу 

Кодекс Земельний ст.128, Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" п. 34 ч. 1 ст. 26 

114 07-14 00208 Продаж не на конкурентних засадах 

земельної ділянки несільського 

призначення, на якій розташовані об’єкти 

нерухомого майна, які перебувають у 

власності громадян та юридичних осіб 

Земельний кодекс України 

Кодекс Земельний ст. 12, 134-139 

115 07-15 00210 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, що забезпечує еколого-

економічне обгрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь 

Закон України "Про землеустрій" ст. 52, Постанова КМУ від 02.11.2011 

№1134 "Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою, що 

забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування 

угідь" 

116 07-16 00212 Встановлення обмеженого платного або 

безоплатного користування чужою 

земельною ділянкою (сервітуту) 

Кодекс Земельний ст. 98-102 



117 07-17 00213 Надання права користування чужою 

земельною ділянкою для забудови 

(суперфіцій) 

Кодекс Земельний ст. 12, 102-1 

118 07-18 00214 Затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) 

 

Кодекс Земельний статті 12, 79-1, 122, 123, 186 

119 07-19 00217 Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення 

 

Кодекс Земельний стаття 12, 20, 122 , 186, Закон України "Про 

землеустрій" стаття 50, Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" стаття 26, Закон України "Про Державний земельний кадастр" 

стаття 24, Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень" стаття 27, 28 

120 07-20  Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення та передачі (надання ) 

безоплатно у власність ( на умовах 

оренди)  земельної ділянки 

Земельний кодекс України 

Закон України «Про землеустрій» 

 

121 07-21  Надання дозволу на розробку плану 

детального планування території земельної 

ділянки (цільове призначення якої 

змінюється) 

Земельний кодекс України. 

Закон України «Про землеустрій». 

 

122 07-22  Затвердження плану детального планування 

території земельної ділянки (цільове 

призначення якої змінюється) 

Земельний кодекс України. 

Закон України «Про землеустрій». 

 

08  МІСЦЕВІ ПОСЛУГИ   

123 08-01 00153 Прийняття рішення про присвоєння адреси 

об’єкту нерухомого майна 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" стаття 26-3, 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень" ,  Постанова КМУ від 27.03.2019 

№367 "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності" 

124 08-02 01240 Прийняття рішення про зміну адреси 

об’єкта нерухомого майна 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" стаття 26-3, 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про державну реєстрацію речових 
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прав на нерухоме майно та їх обтяжень" , Постанова КМУ від 27.03.2019 

№367 "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності" 

125 08-03  Видача  довідки про  адресу  об’єкта 

нерухомого майна    

Закон  України «Про  місцеве самоврядування в Україні»  

126 08-04 00036 Взяття на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов 

Кодекс Житловий стаття 6Постанова КМУ від 11.03.2011 №238 "Про 

Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов", Постанова КМУ від 11.12.1984 №470 "Про затвердження Правил 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм 

жилих приміщень в Українській РСР" пункт 13 

127 08-05 00256 Взяття громадян на соціальний квартирний 

облік 

Закон України "Про житловий фонд соціального призначення" статті 10, 16, 

20 і 22Постанова КМУ від 23.07.2008 №682 "Деякі питання реалізації 

Закону України "Про житловий фонд соціального призначення"" Порядок 

взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому 

обліку та зняття з нього, Постанова КМУ від 02.09.2020 №776 "Про 

внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 липня 2008 р. № 682" 

128 08-06 01279 Прийняття рішення про переведення дачних 

і садових будинків у жилі будинки 

Кодекс Житловий кодекс стаття 8Постанова КМУ від 29.04.2015 №321 

"Про затвердження Порядку переведення дачних і садових будинків, що 

відповідають державним будівельним нормам, у жилі будинки"  

129 08-07  Внесення змін до рішення сесії місцевої 

ради 

Земельний кодекс України 

Закон України «Про місцеве самоврядування» 

130 08-08 00188 Встановлення зручного для населення 

режиму роботи підприємств комунального 

господарства, торгівлі та громадського 

харчування, побутового обслуговування, що 

належать до комунальної власності 

відповідних територіальних громад 

  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні п. 9 ст. 

30Постанова КМУ від 15.06.2006 №833 "Про затвердження Порядку 

провадження торговельної діяльності та правил торговельного 

обслуговування на ринку споживчих товарів" Весь нормативний документ 

131 08-09 00183  Видача дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами у межах населеного пункту 

Закон України "Про рекламу" стаття 16Закон України "Про дозвільну 

систему у сфері господарської діяльності" стаття 4-1Постанова КМУ від 

29.12.2003 №2067 "Про затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами"  
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132 08-10 00184 Переоформлення дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

Закон України "Про рекламу" стаття 16Постанова КМУ від 29.12.2003 

№2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої 

реклами" 

133 08-11 00186 Продовження строку дії дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 

Закон України "Про рекламу" ст. 16Постанова КМУ від 29.12.2003 №2067 

"Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами"  

134 08-12 00187 Анулювання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

Закон України "Про рекламу" ст. 16Постанова КМУ від 29.12.2003 №2067 

"Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза 

межами населених пунктів"  

135 08-13  Видача  копій рішень (виконкому, сільської 

ради)   

Закон України «Про заяви і звернення громадян»  

136 08-14 00159 Видача ордера на видалення зелених 

насаджень 

Закон України "Про благоустрій населених пунктів" стаття 28Постанова 

КМУ від 01.08.2006 №1045 "Про затвердження Порядку видалення дерев, 

кущів, газонів і квітників у населених пунктах" за текстомНаказ ЦОВВ від 

12.05.2009 №127 "Про затвердження Методики визначення відновної 

вартості зелених насаджень"  

137 08-15  Видача акту обстеження матеріально-

побутових умов сім’ї   

Закон  України «Про  місцеве самоврядування в Україні»  

138 08-16 01297 Видача характеристики згідно запиту 

відповідних органів та заяв  громадян   

Кримінально-виконавчий  кодекс  України  Кримінально-процесуальний  

кодекс  України    Цивільний – процесуальний  кодекс України   

139 08-17 01245 Видача довідки про реєстрацію/останнє 

місце проживання спадкодавця (довідка для 

оформлення спадщини) 

Кодекс Цивільний кодекс України глава 84Закон України "Про нотаріат" ст. 

1Постанова КМУ від 11.11.2011 №3306/5 "Про затвердження Порядку 

вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого 

самоврядування" п. 1.13 

140 08-18 02077 Видача довідки про те, що місце проживання 

спадкоємця на день смерті спадкодавця було 

зареєстровано за однією адресою зі 

спадкодавцем 

Кодекс Цивільний кодекс України глава 84Закон України "Про нотаріат" 

стаття 1Постанова КМУ від 11.11.2011 №3306/5 "Про затвердження 

Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого 

самоврядування" п 3.22 

141 08-19 01296 Видача довідки про фактичне місце 

проживання особи 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 1 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні від 11.12.2003р №1382-1У 

142 08-20 01241 Надання допомоги на поховання деяких 

категорій осіб 

Закон України "Про поховання та похоронну справу" стаття 13Постанова 

КМУ від 08.09.2016 №99 "Про затвердження Порядку надання допомоги на 
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поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов'язалася поховати померлого" 

143 08-21  Видача довідки про фактичне надходження 

коштів до бюджету від сплати за ліцензії на 

право роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями і тютюновими виробами 

Постанова Кабінету Міністрів України  

 “Про Тимчасовий порядок видачі ліцензій на право імпорту, експорту 

спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів і роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 

тютюновими виробами ” із змінами і доповненнями 

144 08-22 00244 Видача  довідки про наявність  у  фізичної 

особи земельних ділянок (форма 3ДФ) 
Кодекс Податковий підпункт 165.1.24 пункту 165.1 статті 165 розділу IV. 
Наказ ЦОВВ від 17.01.2014 №32 "Про затвердження Порядку видачі 

довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми" 

145 08-23 00064 Видача довідки про наявність та розмір 

земельної частки (паю) 

Кодекс Земельний стаття 202Закон України "Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям" Стаття 4. Постанова КМУ від 

17.10.2012 №1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру" пункти 198, 199 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру. Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг» пункти 52, 54, 78-80, 84 переліку 

146 08-24  Видача  довідки  про  членство в 

особистому селянському господарстві 

Закон  України «Про  особисте  селянське  господарство»   

 

147 08-25 00265 Видача довідки про припинення ведення 

особистого селянського або вихід з такого 

господарства  

Закон України "Про зайнятість населення" стаття 1Закон України "Про 

особисте селянське господарство" стаття 8, Постанова КМУ від 19.09.2018 

№792 "Про затвердження Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та 

ведення обліку осіб, які шукають роботу" пп. 2 п. 18Наказ ЦОВВ від 

14.04.2017 №572 "Про затвердження Порядку обліку особистих селянських 

господарств сільськими, селищними та міськими радами" 

148 08-26 01213 Надання виписки із погосподарської книги Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень" стаття 31 

149 08-27 01438 Надання одноразової матеріальної допомоги 

громадянам, які потрапили в складні 

життєві обставини 

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" ст. 1 

150 08-28 
01455 

Спеціальна бюджетна дотація за наявні 

бджолосім'ї 

Кодекс "Бюджетний кодекс України" абзац перший частини сьомої статті 

20, Постанова КМУ від 07.02.2018 №107 "Про затвердження Порядку 
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використання коштів, передбачених у державному бюджеті для державної 

підтримки розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської 

продукції" п. 7 

151 08-29 
00908 

Видача довідки про трудовий та страховий 

стаж 

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування" абзац 2 частини 6 статті 17Наказ ЦОВВ 

від 18.06.2014 №10-1 "Про затвердження Положення про реєстр 

застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного 

соціального страхування" пункт 2 розділу 5  

152 08-30 
00190 

Дозвіл на оформлення паспорта прив’язки 

тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" ст. 28Наказ 

ЦОВВ від 21.10.2011 №244 "Про затвердження Порядку розміщення 

тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності"  

 

09  НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ 

 

153 09-01 
01239 

Посвідчення заповіту (крім секретного) Закон України "Про нотаріат" стаття 37, Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-

93 "Про державне мито" ч. 3 ст. 2, підп. п) п. 3 ст. 3, Наказ ЦОВВ від 

11.11.2011 №3306/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 

посадовими особами органів місцевого самоврядування" 

154 09-02 
01250 

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних 

до нотаріально посвідчених, крім 

довіреностей на право розпорядження 

нерухомим майном, довіреності на 

управління і розпорядження 

корпоративними правами та довіреностей на 

користування та розпорядження 

транспортними засобами 

Закон України "Про нотаріат" ст. 37, 40, 73, Наказ ЦОВВ від 11.11.2011 

№3306/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 

посадовими особами органів місцевого самоврядування" 

155 09-03 
01248 

Засвідчення вірності копій (фотокопій) 

документів і виписок з них 

Закон України "Про нотаріат" стаття 37, Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-

93 "Про державне мито" пп. н п. 3 статті 3, Наказ ЦОВВ від 11.11.2011 

№3306/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 

посадовими особами органів місцевого самоврядування" 
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156 09-04 
01249 

Засвідчення справжності підпису на 

документах 

Закон України "Про нотаріат" глава 11, Постанова КМУ від 21.01.1993 №7-

93 "Про державне мито" пп. р п.3 статті 3, Наказ ЦОВВ від 11.11.2011 

№3306/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 

посадовими особами органів місцевого самоврядування" 

157 09-05 
01247 

Скасування заповіту (окрім секретного) Закон України "Про нотаріат" ст. 37, 56, 57, Постанова КМУ від 21.01.1993 

№7-93 "Про державне мито" пп. "є" п. 3 статті 3, Наказ ЦОВВ від 

11.11.2011 №3306/5 "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій 

посадовими особами органів місцевого самоврядування" п. 1.8, 1.9 розділу 

ІІІ 

 

10 ПОСЛУГИ З ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

 

158 10-01 
 

Виготовлення  Технічного паспорта на 

житловий (садовий, дачний) будинок 

площею до 100 м² (первинна інвентаризація) 

 

 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. 

Інструкція  про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів 

нерухомого майна затверджена наказом Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі 

змінами і доповненнями). 

159 10-02 
 Виготовлення Технічного паспорта на 

житловий (садовий, дачний) будинок 

площею до 200 м² (первинна 

інвентаризація) 

 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”.  Інструкція  

про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями). 

160 10-03 
 Виготовлення Технічного паспорта на 

житловий (садовий, дачний) будинок 

площею до 300 м² (первинна 

інвентаризація) 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. Інструкція  про 

порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями). 

161 10-04 
 Виготовлення Технічного паспорта на 

житловий (садовий, дачний) будинок 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. Інструкція  про 

порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 



площею до 400 м² (первинна 

інвентаризація) 

житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями). 

162 10-05 
 Виготовлення Технічного паспорта на 

кооперативну або інвестиційну 

квартиру (первинна інвентаризація) 

 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. Інструкція  

про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями). 

163 10-06 
 Виготовлення Технічного паспорта на 

квартиру (після вчинення нотаріальних 

дій) 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. Інструкція  про 

порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями). 

164 10-07 
 Виготовлення Технічного паспорта на  

житловий (садовий, дачний) будинок 

(після вчинення нотаріальних дій  до 

2005р.) 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. Інструкція  про 

порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями). 

165 10-08 
 Виготовлення Технічного паспорта на  

житловий (садовий, дачний) будинок 

(після вчинення нотаріальних дій  після 

2005р.) 

 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. Інструкція  

про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями). 

166 10-09 
 Виготовлення Технічного паспорта на  

гараж  (в гаражному кооперативі) 

(первинна інвентаризація) 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. Інструкція  про 

порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями). 



167 10-10 
 Виготовлення Технічного паспорта на  

гараж  (в гаражному кооперативі)  

(після вчинення нотаріальних дій) 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. Інструкція  про 

порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями). 

168 10-11 
 Виготовлення Звіту про проведення 

технічного огляду житлового (дачного, 

садового) будинку на його 

відповідність ДБН 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. Наказ 

Мінрегіонбуду та ЖКГ №95 від 19.03.2013р., зареєстрованого в Мінюсті 

України 15.04.2013р за №612/23144 “Про затвердження порядку прийняття 

в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, 

дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов 

до них”. Кваліфікаційний сертифікат АЕ №002599, реєстраційний номер 

№2482. 

169 10-12 
 Виготовлення висновку про 

можливість поділу житлового будинку 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. Інструкція  про 

порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями).Кваліфікаційний сертифікат АЕ №001194, реєстраційний 

номер №1087 

170 10-13 
 Виготовлення Технічного паспорта для 

приватизації державного житлового 

фонду 

Закони України "Про приватизацію державного житлового фонду", "Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків", "Про 

державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень" . Інструкція  

про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями, внесеними наказами від 26.11.2002р. №73, від 15.06.2005р. 

№92, від 08.02.2006р. №42, від 01.06.2010р. №167, від 09.08.2012р. №404, 

від 28.12.2012р. №658, від 08.01.2013р. №2). 

171 10-14 
 Виготовлення копій з матеріалів 

інвентаризаційної справи, належно 

завірених та довідка 

Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. Інструкція  про 

порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 



житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями). 

172 10-15 
 Виготовлення  Будинкової книги 

 Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності”. Інструкція  

про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна 

затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та 

житлової політики України від 24.05.2001р. №127 (зі змінами і 

доповненнями). 

11 ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО ТА ЇХ ОБТЯЖЕНЬ 

 

173 11-01 00041 Державна реєстрація права власності на 

нерухоме майно 

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень" статті 4-5, 12, 19-22; частина 9, стаття 18; стаття 19, статті 27-

29, стаття 34. Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про затвердження 

Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" 

пункт 30, 41, 45. Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" пункти 6-25, 25-

1, 30-34, 40-44, 48-58, 59-68, 75-81-4.Наказ ЦОВВ від 28.03.2016 №898/5 "Про 

врегулювання відносин, пов’язаних з державною реєстрацією речових прав 

на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово окупованій території 

України" пункти 1-6. Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про 

затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" пункти 1-7 

174 11-02 00042 Державна реєстрація іншого (відмінного від 

права власності) речового  права на 

нерухоме майно 

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень" пункт 2, частина 1, стаття 4; статті 19-22, стаття 27, стаття 34. 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень" пункти 6-25, 25-1, 30-34. Постанова 

КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про затвердження Порядку ведення Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно" пункт 31, 44. Наказ ЦОВВ від 

21.11.2016 №3276/5 "Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень 

у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" 

пункти 1-7. Наказ ЦОВВ від 28.03.2016 №898/5 "Про врегулювання відносин, 
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пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, що 

розташоване на тимчасово окупованій території України" пункти 1-6 

175 11-03 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 рішенням суду) 

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень" статті 19-22, частина 3-4, стаття 26,статті 27, 27-1, стаття 34. 

Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про затвердження Порядку ведення 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" пункти 46-54. 

Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень пункти 40-76. Наказ ЦОВВ від 

21.11.2016 №3276/5 Про затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень 

у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

пункти 1-7 

176 11-04 00046 Внесення змін до записів Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно 

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень" частина друга, третя, стаття 26; стаття 37; частина друга, 

статті 31-1; абзац третій, пункт 9, частина восьма, стаття 32Постанова КМУ 

від 26.10.2011 №1141 "Про затвердження Порядку ведення Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно" Пункти 6, 8, 45Постанова КМУ від 

25.12.2015 №1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень" Розділ ІІ.  Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про 

затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Пункти 1-7 

177 11-05 00047 Надання інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень" стаття 32. Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" пункт 

1. Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 "Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" пункти 55-

58Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень" пункти 1-7 

178 11-06 00049 Взяття на облік безхазяйного нерухомого 

майна 

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень" Стаття 12, стаття 19, стаття 34,абзац четвертий, частина 

третя, стаття 2; частина чотирнадцять, стаття 18. Постанова КМУ від 

26.10.2011 №1141 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно" Пункт 36. Постанова КМУ від 25.12.2015 
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№1127 "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень" Пункти 82-88. Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про 

затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Пункти 1-7 

179 11-07 00048 Державна реєстрація обтяжень речових прав 

на нерухомого майна 

Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень" статті 19-22, 27, 34. Постанова КМУ від 26.10.2011 №1141 

"Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно" пункти 1-45. Постанова КМУ від 25.12.2015 №1127 "Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" 

пункти 6-25, 25-1, 30-34. Наказ ЦОВВ від 21.11.2016 №3276/5 "Про 

затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" пункти 1-7 

 12 ПОСЛУГИ ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ  

180 12-01 00066 Видача відомостей з документації із 

землеустрою, що включена до Державного 

фонду документації із землеустрою 

Закон України «Про землеустрій» Статті 32, 33.Постанова КМУ від 

17.11.2004 №1553 «Про затвердження Положення про Державний фонд 

документації із землеустрою» Пункт 7. Розпорядження КМУ від 16.05.2014 

№523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» 

181 12-02 00061 Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі довідок, що 

містять узагальнену інформацію про землі 

(території) 

Закон України «Про Державний земельний кадастр» Стаття 38. Постанова 

КМУ від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження Порядку ведення 

Державного земельного кадастру» Пункти 166, 167, 168, 173, 177 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру. Розпорядження КМУ від 

16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» 

пункти 52, 54, 78-80, 84 переліку 

182 12-03 00078 Державна реєстрація обмежень, у 

використанні земель з видачею витягу 

Закон України «Про Державний земельний кадастр» Стаття 28. Постанова 

КМУ від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження Порядку ведення 

Державного земельного кадастру» Пункти 69-75, 77-79, 101—103. 

Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання 
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адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» 

183 12-04 00068 Видача витягу з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки  

Закон України «Про оцінку земель» Статті 20, 23. Постанова КМУ від 

16.11.2016 №831 «Про затвердження Методики нормативної грошової 

оцінки земель сільськогосподарського призначення». Постанова КМУ від 

07.02.2018 №105 «Про проведення загальнонаціональної (всеукраїнської) 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 

внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Постанова 

КМУ від 23.11.2011 №1278 «Про затвердження Методики нормативної 

грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель 

населених пунктів)». Постанова КМУ від 23.03.1995 №213 «Про Методику 

нормативної грошової оцінки земель населених пунктів». Розпорядження 

КМУ від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних 

послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних 

послуг» Додаток. Наказ ЦОВВ від 23.05.2017 №262 «Про затвердження 

Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського 

призначення». Наказ ЦОВВ від 25.11.2016 №489 «Про затвердження 

Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів». Наказ 

ЦОВВ від 22.08.2013 №508 «Про затвердження Порядку нормативної 

грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель 

населених пунктів)» 

184 12-05 00069 Державна реєстрація земельної ділянки з 

видачою витягу з Державного земельного 

кадастру 

Закон України «Про Державний земельний кадастр» Стаття 24. Постанова 

КМУ від 03.06.2020 №455 «Деякі питання реалізації пілотного проекту із 

запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації 

земельних ділянок». Постанова КМУ від 17.10.2012 №1051 «Про 

затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру» Пункти 

110, 110-1, 110-2, 111. Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р «Деякі 

питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг» 

185 12-06 00070 Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей  про земельну ділянку 

Закон України «Про Державний земельний кадастр» Статгя 21. Постанова 

КМУ від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження Порядку ведення 

Державного земельного кадастру» Пункти 118, 121, 122 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру. Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-
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р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг»  

186 12-07 00072 Внесення до Державного земельного 

кадастру відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюється 

права суборенди, сервітуту, з видачою 

витягу 

Закон України «Про Державний земельний кадастр» Стаття 29. Постанова 

КМУ від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження Порядку ведення 

Державного земельного кадастру» Пункти 125, 126, 127, 165 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру. Розпорядження КМУ від 

16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» 

187 12-08 00080 Виправлення технічної помилки у 

відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює 

його ведення, з видачою витягу 

 Закон України Про Державний земельний кадастр Стаття 37Постанова КМУ 

від 17.10.2012 №1051 Про затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру Пункти 138, 139, 142, 144, 149Розпорядження КМУ від 

16.05.2014 №523-р Деякі питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг Перелік 

адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через 

центр надання адміністративних послуг 

188 12-09 00060 Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягу з 

Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

 

 Закон України «Про Державний земельний кадастр» стаття 38Постанова 

КМУ від 17.10.2012 №1051 «Про затвердження Порядку ведення 

Державного земельного кадастру» пункти 166, 167, 167-1, 168, 

171Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» пункти 52, 54, 78-80, 84 переліку 

 

189 12-10 00059 Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель 

Закон України "Про Державний земельний кадастр" Стаття 38Постанова 

КМУ від 17.10.2012 №1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру" Пункти 166, 167, 168, 171, 174 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру. Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-

р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг" пункти 52, 54, 78-80, 84 

переліку 

190 

 

12-11 00062 Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі викопіювання 

з кадастрової основи Державного 

Закон України "Про Державний земельний кадастр" Стаття 38. Постанова 

КМУ від 17.10.2012 №1051 "Про затвердження Порядку ведення 

Державного земельного кадастру" Пункти 166, 167, 168, 173, 177 Порядку 

ведення Державного земельного кадастру. Розпорядження КМУ від 
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земельного кадастру, кадастрової карти 

(плану) 

 

16.05.2014 №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг" пункти 

52, 54, 78-80, 84 переліку 

191 12-12 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) 

Кодекс Земельний стаття 202Закон України "Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям" стаття 4. Постанова КМУ від 

17.10.2012 №1051 "Про затвердження Порядку ведення Державного 

земельного кадастру" пункти 198, 199 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру.  Розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р "Деякі 

питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через 

центри надання адміністративних послуг" пункти 52, 54, 78-80, 84 переліку 

13 ПОСЛУГИ  ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ 

 

192 13-01  Надання  довідкової інформації, 

консультацій, роз’яснень щодо застосування 

законодавства про загальнообов’язкове 

державне пенсійне страхування, пенсійне 

забезпечення, прав та обов’язків платників 

ЄСВ та застрахованих осіб, надання 

переліку документів, необхідних для 

призначення (перерахунку) пенсій, 

допомоги на поховання, надання 

консультацій щодо реєстрації на веб-порталі 

ПФУ, попередній запис до керівництва 

управління 

Закон України «Про пенсійне забезпечення»,  

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» 

Постанова Пенсійний фонд України від 25.11.2005 №22-1 "Про 

затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення 

(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

193 13-02 00246 Призначення пенсії за віком Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 

ст. 1. Постанова Пенсійний фонд України від 25.11.2005 №22-1 "Про 

затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення 

(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

194 13-03 00247 Перерахунок пенсії Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 

ст. 1. Постанова Пенсійний фонд України від 25.11.2005 №22-1 "Про 

затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення 
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(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

195 13-04 00248 Видача пенсійного посвідчення Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

частина 2 статті 44Постанова Пенсійний фонд України від 04.12.2017 №26-

1 "Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що 

підтверджують призначення особі пенсії" » 

196 13-05 01895 Заміна пенсійного посвідчення Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" 

частина 2 статті 44Постанова Пенсійний фонд України від 04.12.2017 №26-

1 "Про порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що 

підтверджують призначення особі пенсії" » 

197 13-06 00249 Видача  довідки  про доходи пенсіонера 

 

Закон України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування" 

ст. 40. Постанова Пенсійний фонд України від 18.06.2014 №10-1 "Про 

затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного 

реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування" 

198 13-07 00250 Видача  довідки про перебування на обліку 

в Пенсійному фонді 

Закон України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування" 

ст. 1 

199 13-08 00251 Виплата допомоги на поховання Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 

ст. 53. Постанова Пенсійний фонд України від 25.11.2005 №22-1 "Про 

затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення 

(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 

200 13-09 00252 Переведення виплати пенсії за новим 

місцем проживання 

Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 

ст. 1. Постанова КМУ від 25.11.2005 №22-1 "Про затвердження Порядку 

подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій 

відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

страхування". Наказ ЦОВВ від 28.04.2009 №464/156 "Про затвердження 

Інструкції про виплату та доставку пенсій, соціальних допомог 

національним оператором поштового зв'язку" 

201 13-10 00253 Зміна способу виплати пенсії Закон України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 

ст. 1. Постанова Пенсійний фонд України від 25.11.2005 №22-1 "Про 

затвердження Порядку подання та оформлення документів для призначення 

(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України "Про 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" 

 

Сільський голова                                                                                                                                                                Сергій ЯРУЧИК 
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