
Додаток 1 

до рішення  Покровської  селищної ради   

від 31.01.2018 року № 443- 16/VII   

(в редакції рішення  селищної ради  

                              від 02.08.2019 року  №  Р-981-41/VІІ) 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг,  які надаються через   

відділ з питань надання адміністративних послуг - ЦНАП 

виконавчого комітету Покровської селищної ради 
 

№  

п/п 

Найменування адміністративної 

послуги 

Місце подання 

запиту на 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Суб’єкт надання 

адміністративної  

послуги 

Нормативно-правові акти, які регулюють 

надання адміністративної послуги 

1.  Підготовка клопотання про 

присвоєння почесного звання 

«Мати – героїня» 

 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Соціально - гуманітарний 

відділ  

Закон України  “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

Закон України  “Про звернення громадян” 

Закон України  “Про державні нагороди” 

Закон України  “Про почесні звання” Положення про 

почесні звання України, затверджене Указом 

Президента України від 29 червня 2001 року № 

476/2001  

2.  Надання одноразової матеріальної 

допомоги з нагоди знакових подій 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Соціально - гуманітарний 

відділ  

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

Закон України “Про звернення громадян” 

3.  Надання одноразової матеріальної 

допомоги громадянам, які 

опинилися в скрутних життєвих 

обставинах 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Соціально - гуманітарний 

відділ  

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

Закон України “Про звернення громадян” 

4.  Внесення змін до рішень селищної 

ради 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ загально -  

організаційного 

забезпечення 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

Регламент Покровської селищної ради затверджений 

рішенням Покровської селищної ради від 17.11.2015 

р. № 4-1/ VII  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=393%2F96-%E2%F0


5.  Видача довідки з трудового архіву 

 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг  

Відділ загально – 

організаційного 

забезпечення 

Закон України “Про Національний архівний фонд 

та архівні установи” Закон України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”  

Примірне положення про трудовий архів, 

затверджене Наказом Державного комітету архівів 

України № 58 від 20.05. 2004 р. 

6.  Прийом звернень громадян Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ загально – 

організаційного 

забезпечення  

Закон України “Про звернення громадян” 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

7.  Видача завірених копій (витягів з) 

рішень селищної ради, рішень 

виконавчого комітету, 

розпоряджень селищного голови 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ загально -  

організаційного 

забезпечення 

Закони України “Про інформацію”  

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні“ 

Інструкція з діловодства Покровської селищної ради 

від 11.07.2017 р.  № 230-9/VІІ 

8.  Видача довідки про участь у 

приватизації комунального  

житлового фонду 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг  

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Житловий Кодекс Української РСР 

Закон України “Про приватизацію державного 

житлового фонду” 

Закон України “Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків” 

Наказ №3 96 від 16.12.2009 р. Мінжитлокомунгосп 

Про затвердження Положення про порядок передачі 

квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках 

9.  Надання дозволу на створення 

органу самоорганізації населення 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Закон України “Про органи самоорганізації 

населення”  

10.  Реєстрація органу самоорганізації 

населення  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Закон України “Про органи самоорганізації 

населення”  

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=5464-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2482-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2482-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/500-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/500-17


11.  Присвоєння (зміна) поштової 

адреси об’єктам нерухомого 

майна  

 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

Закон України “Про регулювання містобудівної 

діяльності” 

Закон України “Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень” 

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна, найменування або 

перейменування площ, проспектів, вулиць, 

провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, 

розташованих на території Покров-ської селищної 

ради, затвердженого рішенням Покро-вської 

селищної ради від 07.02.2014 року №1000-30/УІ 

12.  Присвоєння (зміна) поштової 

адреси об’єктам нерухомого 

майна, які належали на праві 

приватної власності померлій 

фізичній особі  

 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

Закон України “Про регулювання містобудівної 

діяльності” 

Закон “України Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень” 

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна, найменування або 

перейменування площ, проспектів, вулиць, 

провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, 

розташованих на території Покров-ської селищної 

ради, затвердженого рішенням Покров-ської 

селищної ради від 07.02.2014 року №  1000-30/УІ 

13.  Взяття громадян на квартирний 

облік за місцем проживання та 

внесення змін в облікову справу 

квартирного обліку 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг  

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Житловий кодекс УРСР  

Порядок ведення Єдиного державного реєстру 

громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України №238 від 11.03.2011 р.  

Правила обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання  їм жилих 

приміщень в Українській РСР, затверджених 

Постановою Ради Міністрів УРСР і Української 

республіканської ради професійних спілок від  

11.12.1984 р. № 470  



14.  Видача довідки про перебування 

(не перебування) на квартирному 

обліку за місцем проживання 

 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Житловий кодекс УРСР  

Порядок ведення Єдиного державного реєстру 

громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України № 238 від 11.03.2011 р.  

Правила обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання  їм жилих 

приміщень в Українській РСР, затверджених 

Постановою Ради Міністрів УРСР і Української 

республіканської ради професійних спілок від 

11.12.1984 року № 470  

15.  Приватизація жилих приміщень 

(кімнат) жилого блоку, (секцій) у 

гуртожитках, що належать до 

комунальної власності 

Покровської селищної ради 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Житловий Кодекс Української РСР 

Закон України “Про приватизацію державного 

житлового фонду” 

Закон України “Про забезпечення реалізації 

житлових прав мешканців гуртожитків” 

Наказ № 396 від 16.12.2009 р. Мінжитлокомунгосп 

Про затвердження Положення про порядок передачі 

квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках 

16.  Надання дозволу на передачу в 

оренду нерухомого майна 

комунальної власності 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Цивільний кодекс України 

Закон України “Про оренду державного та 

комунального майна” 

Рішення Покровської селищної ради від 21.07.2017 

№ 254-10/VII «Про затвердження Методики 

розрахунку і порядку використання плати за оренду 

комунального майна, що належить Покровській 

територіальній громаді» 

17.  Надання дозволу на продовження 

строку оренди нерухомого майна 

комунальної власності 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Цивільний кодекс України 

Закон України “Про оренду державного та 

комунального майна” 

Рішення Покровської селищної ради від 21.07.2017 

№ 254-10/VII «Про затвердження Методики 

розрахунку і порядку використання плати за оренду 

комунального майна, що належить Покровській 

територіальній громаді» 

18.  Надання дозволу на здійснення 

невід’ємних поліпшень об’єкту 

оренди нерухомого майна 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

Цивільний кодекс України  

Закон України “Про оренду державного та 

комунального майна” 



комунальної власності послуг - ЦНАП господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Рішення Покровської селищної ради від 21.07.2017 

№ 254-10/VII «Про затвердження Методики 

розрахунку і порядку використання плати за оренду 

комунального майна, що належить Покровській 

територіальній громаді» 

19.  Надання згоди на врахування 

здійснених невід’ємних 

поліпшень об’єкту оренди 

нерухомого майна комунальної 

власності в рахунок майбутньої 

орендної плати чи  приватизації 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Цивільний кодекс України  

Закон України “Про оренду державного та 

комунального майна” 

20.  Надання згоди на прийняття до 

комунальної власності об’єктів 

соціальної інфраструктури 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Цивільний кодекс України 

Закон України “Про передачу об'єктів права 

держаної та комунальної власності”  

Положення про порядок передачі об’єктів права 

державної власності, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 р. № 1482 

21.  Надання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Закон України “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності” 

Закон України “Про адміністративні послуги” 

Закон України  “Про рекламу” 

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2003 р. № 2067, Правила 

розміщення зовнішньої реклами на території 

Покровської селищної ради, затверджені рішенням 

виконавчого комітету Покровської селищної ради 

від 29.12.2015 року № 124  

Порядок визначення розміру плати за тимчасове 

користування місцями(для розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній 

власності Покровської територіальної громади, 

затверджений рішенням виконавчого комітету 

Покровської селищної ради  від 29.12.2015 р. № 123 

22.  Скасування дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства,благоустрою 

Закон України “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності” 

Закон України “Про адміністративні послуги” 

Закон  України  “Про рекламу” 



та інфраструктури Типові правила розміщення зовнішньої реклами, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2003 р. № 2067, Правила 

розміщення зовнішньої реклами на території 

Покровської селищної ради, затверджені рішенням 

виконавчого комітету Покровської селищної ради 

від 29.12.2015 року № 124  

Порядок визначення розміру плати за тимчасове 

користування місцями(для розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній 

власності Покровської територіальної громади, 

затверджений рішенням виконавчого комітету 

Покровської селищної ради  від 29.12.2015 р. № 123 

23.  Надання згоди на продовження 

терміну дії дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства,благоустрою 

та інфраструктури 

Закон України “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності” 

Закон України “Про адміністративні послуги” 

Закон України  “Про рекламу” 

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2003 р. № 2067, Правила 

розміщення зовнішньої реклами на території 

Покровської селищної ради, затверджені рішенням 

виконавчого комітету Покровської селищної ради 

від 29.12.2015 року № 124  

Порядок визначення розміру плати за тимчасове 

користування місцями(для розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній 

власності Покровської територіальної громади, 

затверджений рішенням виконавчого комітету 

Покровської селищної ради  від 29.12.2015 р. № 123 

24.  Переоформлення дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами. 

Внесення змін до дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства,благоустрою 

та інфраструктури 

Закон України “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності” 

Закон України “Про адміністративні послуги” 

Закон України  “Про рекламу” 

Типові правила розміщення зовнішньої реклами, 

затверджені постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2003 р. № 2067, Правила 

розміщення зовнішньої реклами на території 



Покровської селищної ради, затверджені рішенням 

виконавчого комітету Покровської селищної ради 

від 29.12.2015 року № 124  

Порядок визначення розміру плати за тимчасове 

користування місцями(для розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній 

власності Покровської територіальної громади, 

затверджений рішенням виконавчого комітету 

Покровської селищної ради  від 29.12.2015 р. № 123 

25.  Надання дозволу на розміщення 

тимчасових рекламних засобів, 

зовнішніх виносних конструкцій, 

проведення рекламних акцій, які 

розміщуються на елементах 

благоустрою 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Закон України “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності” 

Закон України “Про адміністративні послуги” 

Закон України  “Про рекламу” 

Постанова КМУ №2067 від 29.12.2003 р. Про 

затвердження Типових правил розміщення 

зовнішньої реклами 

Правила розміщення зовнішньої реклами на 

території Покровської селищної ради, затверджені 

рішенням виконавчого комітету Покровської 

селищної ради від 29.12.2015 року № 124  

Порядок визначення розміру плати за тимчасове 

користування місцями(для розміщення об’єктів 

зовнішньої реклами), які перебувають у комунальній 

власності Покровської територіальної громади, 

затверджений рішенням виконавчого комітету 

Покровської селищної ради  від 29.12.2015 р. № 123  

26.  Надання дозволу на порушення 

об'єктів благоустрою 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства,благоустрою 

та інфраструктури 

Закон України  “Про благоустрій населених пунктів” 

Закон України  “Про регулювання містобудівної 

діяльності” 

Закон України Про місцеве самоврядування в 

Україні 

Постанова КМУ № 870 від 30.10.2013 р. Про 

затвердження Типового порядку видачі дозволів на 

порушення об’єктів благоустрою або відмови в їх 

видачі, переоформлення, видачі дублікатів, 

анулювання дозволів 

Рішення Покровської селищної ради від 09.09.2014 

№ 1119 - 33/VI «Про затвердження порядку видачі 



дозволів на порушення об’єктів благоустрою або 

відмови в їх видачі, переоформлення, видачі 

дублікатів, анулювання дозволів на території 

Покровської селищної ради». 

27.  Погодження розміщення на 

об’єктах благоустрою пересувних 

об’єктів сезонної торгівлі та 

проведення ярмарків  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства,благоустрою 

та інфраструктури 

Кодекс України  Цивільний кодекс України 

Закон України “Про оренду державного та 

комунального майна” 

28.  Узгодження режиму роботи 

об’єктів торгівлі та сфери послуг 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури  

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”  

Порядок провадження торговельної діяльності та 

правил торговельного обслуговування на ринку 

споживчих товарів, затверджений  постановою 

Кабінету Міністрів України № 833 від 15.06.2006 р. 

29.  Надання дозволу релігійним 

організаціям на проведення 

релігійних заходів, які 

проводяться поза межами 

культових споруд 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг – ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства,благоустрою 

та інфраструктури 

Закони України “Про свободу совісті та релігійні 

організації” 

Закон України “Про адміністративні послуги” 

30.  Видача довідки про 

підтвердження власника 

житлового будинку 

/квартири/кімнати в гуртожитку 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства,благоустрою 

та інфраструктури 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

 

31.  Видача довідки про зміну 

нумерації 

будинків/квартир/кімнат у 

гуртожитках, в тому числі видача 

довідки про зміну номеру 

будинку/ 

квартири/кімнати у гуртожитку, 

яка належить на праві приватної 

власності померлій фізичній особі 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства,благоустрою 

та інфраструктури 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”  

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес 

об’єктам нерухомого майна, найменування або 

перейменування площ, проспектів, вулиць, 

провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, 

розташованих на території Покровської селищної 

ради, затвердженого рішенням Покровської 

селищної ради №  1000-30/УІ від 07.02.2014 року 

32.  Підготовка та укладання 

договорів про пайову участь у 

розвитку інфраструктури 

населеного пункту при здійсненні 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

Закон України “Про регулювання містобудівної 

діяльності” 

Рішення Покровської селищної ради від 20.11.2015. 

№ 21-2/VIІ «Про порядок залучення, розрахунку 



замовниками 

будівництва/реконструкції 

об’єктів 

благоустрою та 

інфраструктури 

розміру і використання коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населених пунктів 

Покровської селищної ради» 

33.  Видача довідки про наявність або 

відсутність пічного опалення 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Порядок надання пільг на придбання твердого 

палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам, 

затверджений  постановою Кабінету Міністрів 

України № 77 від 31 січня 2007 року 

34.  Реєстрація місця перебування 

особи 

 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Закон України “Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні” 

Закон України “Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус” 

Закон України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг” 

Закон України “Про адміністративні послуги” 

Правила реєстрації місця проживання, затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України № 207 від 

02.03.2016 р. 

35.  Реєстрація місця проживання 

особи 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Закон України “Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні” 

Закон України “Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус” 

Закон України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг” 

Закон України “Про адміністративні послуги” 

Правила реєстрації місця проживання, затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України № 207 від 

02.03.2016 р. 

36.  Зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування особи 

Відділ з питань 

надання 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

Закон України “Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні” 



адміністративних 

послуг - ЦНАП 

ради Закон України “Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують 

особу чи її спеціальний статус” 

Закон України “Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг” 

Закон України “Про адміністративні послуги” 

Правила реєстрації місця проживання, затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України №207 від 

02.03. 2016 р. 

37.  Видача довідки про реєстрацію 

місця проживання або місця 

перебування особи 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

 Цивільний кодекс України 

Закон України  “Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні” 

Правила реєстрації місця проживання, затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України № 207 від 

02.03.2016 р. 

38.  Видача довідки про склад сім'ї та 

зареєстрованих в житловому 

будинку/квартирі/гуртожитку 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг – ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики 

України “Про затвердження форми Декларації про 

доходи та майновий стан осіб, які звернулися за 

призначенням усіх видів соціальної допомоги, та 

довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні / будинку осіб“ № 204 від 

22.07. 2003 р. 

39.  Видача довідки про склад сім'ї та 

зареєстрованих в житловому 

будинку/квартирі/гуртожитку  

(для призначення соціальних 

виплат)  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг – ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Закон України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям” 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики 

України “Про затвердження форми Декларації про 

доходи та майновий стан осіб, які звернулися за 

призначенням усіх видів соціальної допомоги, та 

довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні / будинку осіб” № 204 від 

22.07 2003 року 

40.  Видача довідки про фактично 

проживаючих в житловому 

будинку/квартирі/гуртожитку 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

Закон України “Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні” 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1382-15


41.  Видача довідки про 

зареєстрованих в житловому 

будинку/квартирі/ 

кімнаті в гуртожитку, який(а) 

належить на праві приватної 

власності померлій фізичній особі 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Закон України “Про місцеве самоврядування” 

Правила реєстрації місця проживання, затверджені 

Постановою Кабінету Міністрів України № 207 від 

02.03.2016 р. 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики 

України, “Про затвердження форми Декларації про 

доходи та майновий стан осіб, які звернулися за 

призначенням усіх видів соціальної допомоги, та 

довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні / будинку осіб” № 204 від 

22.07. 2003 року 

42.  Видача довідки про 

підтвердження факту проживання 

на день смерті разом з померлою 

фізичною особою (для виплати 

недоотриманої пенсії за роки 

життя померлого) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

43.  Видача довідки щодо спільного 

проживання (ведення спільного 

господарства) на день смерті 

фізичної особи 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Цивільний кодекс України  

Сімейний кодекс України 

44.  Видача довідки про осіб, які на 

підставі погосподарської книги 

були зареєстровані за адресою 

 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Інструкція з ведення по господарського обліку в 

сільських, селищних та міських радах, затверджений 

Наказом Державної служби статистики України № 

56 від 11.04.2016року 

45.  Видача довідки про реєстрацію 

осіб та підтвердження опіки над 

інвалідами або дітьми-сиротами 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Цивільний кодекс України  

Сімейний кодекс України 

Закон України “Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування” 

46.  Видача виписки з погосподарської 

книги 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Інструкція з ведення по господарського обліку в 

сільських, селищних та міських радах, затверджений 

Наказом Державної служби статистики України № 

56 від 11.04.2016 року 

47.  Видача довідки про 

підтвердження реєстрації 

Відділ з питань 

надання 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 
Закон України “Про загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування на випадок безробіття”  



фізичних осіб на день смерті (для 

надання матеріальної допомоги на 

поховання у разі смерті 

безробітної фізичної особи) 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

ради Наказ №309 від 20.11.2000 р. Мінпраці України. Про 

затвердження Порядку надання матеріальної 

допомоги по безробіттю, одноразової матеріальної 

допомоги безробітному та непрацездатним особам, 

які перебувають на його утриманні, допомоги на 

поховання у разі смерті безробітного або.. 

48.  Видача довідки для нотаріуса про 

підтвердження власника 

житлового будинку /квартири/ 

кімнати в гуртожитку та 

відсутність малолітніх і 

неповнолітніх дітей, місце 

проживання яких зареєстровано за 

вказаною адресою 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Цивільний кодекс України 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

 

49.  Видача довідки про те, що дитина 

знаходиться на утриманні батька 

або матері 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Цивільний кодекс України 

Сімейний кодекс України 

50.  Видача довідки про реєстрацію та 

місце проживання померлої 

фізичної особи на день її смерті 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Цивільний кодекс України  

Закон України “Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні” 

51.  Видача довідки про перебування 

фізичної особи на утриманні 

померлого годувальника 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Закон України “Про загальнообов'язкове державне 

пенсійне страхування” 

52.  Видача довідки про вирощену 

худобу 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Виконавчий комітет 

Покровської селищної 

ради 

Закон України “Про адміністративні послуги” 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

Закон України “Про звернення громадян”, 

Постанова КМУ №246 від 02.03.2011 р. Про 

затвердження Порядку використання сум податку на 

додану вартість, сплачених переробними 

підприємствами до спеціального фонду державного 

бюджету 

Наказ №491 від 08.12.2010 р. Державний комітет 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17


статистики України "Про затвердження Інструкції з 

ведення погосподарського обліку в сільських, 

селищних та міських радах" 

53.  Надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг – ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України 

Закон України “Про землеустрій” 

54.  Надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельних 

ділянок комунальної власності 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг –ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього  

природного середовища 

Земельний кодекс України  

Закон України “Про землеустрій” 

55.  Затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення у 

власність (користування) 

земельних ділянок, що 

перебувають в комунальній 

власності 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг – ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

 Цивільний кодекс України 

Закон України “Про оренду державного та 

комунального майна” 

56.  Надання згоди на передачу в 

суборенду земельних ділянок 

комунальної власності 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг – ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України  

Закон України “Про оренду землі” 

57.  Припинення права оренди або 

права постійного користування 

земельною ділянкою комунальної 

власності 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг – ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України  

Закон України “Про оренду землі”  

58.  Внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки комунальної 

власності 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг – ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України  

Закон України “Про оренду землі” 

59.  Продаж земельних ділянок 

комунальної власності 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг – ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України  

Закон України  “Про оренду землі” 

Закон України  “Про оцінку земель” 

60.  Затвердження технічної 

документації з поділу чи 

об’єднання земельних ділянок 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

Земельний кодекс України 

Закон України “Про землеустрій”  



комунальної власності фізичним 

та юридичним особам 

послуг – ЦНАП природного середовища 

61.  Видача довідки про наявність або 

відсутність особистого 

селянського господарства  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Закон України “Про особисте селянське 

господарство” 

Наказ №572 від 14.04.2017 р. Мінекономрозвитку 

України Про затвердження Порядку обліку 

особистих селянських господарств сільськими, 

селищними та міськими радами 

62.  Надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо 

відведення у власність 

(користування) земельних ділянок 

комунальної власності  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України 

Закон України “Про землеустрій” 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

 Закон України “Про регулювання містобудівної 

діяльності ”    

Закон України “Про адміністративні послуги”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

63.  Надання ордерів на видалення 

дерев, кущів, газонів і квітників на 

території Покровської селищної 

ради  та оформлення актів на 

предмет видалення зелених 

насаджень 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Закон України “Про адміністративні послуги” 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

Закон України “Про регулювання містобудівної 

діяльності” 

Закон України   “Про архітектурну діяльність” 

Закон України   “Про благоустрій населених 

пунктів” 

Постанова КМУ №1045 від 01.08.2006 р. Про 

затвердження порядку видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах 

64.  Затвердження проекту 

землеустрою щодо зміни 

цільового призначення земельної 

ділянки комунальної та приватної 

форм власності 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України,  

Закон України “Про землеустрій” 

65.  Поновлення строку дії дозволу на 

складання проекту землеустрою 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України,  

Закон України “Про землеустрій” 

66.  Затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо 

Відділ з питань 

надання 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

Земельний кодекс України,  

Закон України ”Про землеустрій” 



встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

навколишнього 

природного середовища 

67.  Видача довідки про наявність у 

фізичної особи земельних ділянок 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Наказ Міністерства Доходів і зборів України №3 2 

від 17.01.2014 р., зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 31.01.2014 р. за № 201/24978 “Про 

затвердження Порядку видачі довідки про наявність 

у фізичної особи земельних ділянок та її форми” 

68.  Зняття громадян з квартирного 

обліку за місцем проживання та 

внесення змін в облікову справу 

квартирного обліку 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Житловий кодекс УРСР  

Порядок ведення Єдиного державного реєстру 

громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України №238 від 11.03.2011 р.  

Правила обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання  їм жилих 

приміщень в Українській РСР, затверджених 

Постановою Ради Міністрів УРСР і Української 

республіканської ради професійних спілок від  

11.12.1984 р. № 470 

69.  Взяття на квартирний облік дітей 

сиріт та дітей позбавлених 

батьківського піклування за 

місцем проживання та внесення 

змін в облікову справу 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Житловий кодекс УРСР  

Порядок ведення Єдиного державного реєстру 

громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України №238 від 11.03.2011 р.  

Правила обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, і надання  їм жилих 

приміщень в Українській РСР, затверджених 

Постановою Ради Міністрів УРСР і Української 

республіканської ради професійних спілок від  

11.12.1984 р. № 470 

70.  Видача рішення про укладення 

договору оренди землі 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України, 

Закон України “Про оренду землі” 

Закон України “Про державну реєстрацію прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень” 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

71.  Надання погодження на продаж 

права оренди на земельних торгах 

Відділ з питань 

надання 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

Земельний кодекс України, 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 



на земельну ділянку адміністративних 

послуг - ЦНАП 

навколишнього 

природного середовища 

Україні” 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 

січня 2018 р. № 60-р Питання передачі земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність 

об’єднаних територіальних громад. 

72.  Видача рішення про поновлення 

договору оренди землі 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України, 

Закон України “Про оренду землі” 

Закон України “Про державну реєстрацію прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень” 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

73.  Видача довідки про право 

фізичної особи на отримання 

доходу від податкового агента без 

утримання податку (форма 3 ДФ) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Закон України “Про звернення громадян” 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

Наказ Міністерства доходів і зборів України від 

17.01.2014 року № 32, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 31.01.2014 р. № 201/24978 « Про 

затвердження Порядку видачі довідки про наявність 

у фізичної особи земельних ділянок та її форми» 

74.  Погодження відведення земельної 

ділянки у власність 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України, 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 

січня 2018 р. № 60-р Питання передачі земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності у комунальну власність 

об’єднаних територіальних громад. 

75.  Видача рішення про надання 

дозволу на виготовлення 

технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, 

на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України 

Закон України “Про землеустрій” 

Закон України “Про державну реєстрацію прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень” 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

76.  Рішення про укладення 

(поновлення) договору особистого 

строкового сервітуту 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

Земельний кодекс України 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 



послуг - ЦНАП природного середовища 

77.  Рішення про припинення дії 

договору про встановлення 

строкового сервітуту 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

78.  Видача рішення щодо укладання 

договору про відшкодування 

втрат від недоотримання коштів за 

використання земель 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Конституція України,  

Податковий кодекс України, 

Цивільний кодекс України,  

Земельний кодекс України 

Закон України “Про місцеве самоврядування в 

Україні” 

79.  Видача рішення про припинення 

ведення особистого селянського 

господарства  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України 

Закон України «Про особисте селянське 

господарство» 

80.  Надання дозволу на тимчасове 

розміщення пересувних батутів, 

надувних гірок та інших об’єктів 

сфери відпочинку та розваг 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ з питань 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства, 

благоустрою та 

інфраструктури 

Закон України “Про благоустрій населених пунктів” 

Закон України “ Про адміністративні послуги”  

Закон України “Про охорону праці” 

Закон України “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності” 

Правила будови і безпечної експлуатації 

атракціонної техніки, затверджених наказом 

Міністерства України з питань надзвичайних 

ситуацій та у справах захисту населення від 

наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 

2006 року № 110, зареєстровані у Міністерстві 

юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279 

Правила благоустрою території населених пунктів 

Покровської селищної ради, затверджені рішенням 

Покровської селищної ради від 27.09.2005 року № 

541-20/ІV 

81.  Надання дозволу на виготовлення  

технічної документації з поділу чи 

об’єднання земельних ділянок 

комунальної власності фізичним  

та юридичним особам 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ земельних 

відносин і охорони 

навколишнього 

природного середовища 

Земельний кодекс України 

Закон України “Про землеустрій” 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5203-17/paran82#n82


82.  Державна реєстрація включення 

відомостей про юридичну особу, 

зареєстровану до 01 липня 2004 

року, відомості про яку не 

містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських 

формувань (крім громадського 

формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 

№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557 

83.  Державна реєстрація внесення 

змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 

№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 



наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557; 

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 

368/5 «Про затвердження Вимог до написання 

найменування юридичної особи, її відокремленого 

підрозділу, громадського формування, що не має 

статусу юридичної особи, крім організації 

профспілки», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 05.03.2012 за № 367/20680 

84.  Державна реєстрація змін до 

відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.12.2015  

№ 1133 «Про надання послуг у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань у скорочені 

строки» 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 

№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 



фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557 

85.  Державна реєстрація змін до 

відомостей про юридичну особу, 

що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань, у тому 

числі змін до установчих 

документів юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

25.12.2015  

№ 1133 «Про надання послуг у сфері державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань у скорочені 

строки» 

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 

№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557; 

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 

368/5 «Про затвердження Вимог до написання 

найменування юридичної особи, її відокремленого 

підрозділу, громадського формування, що не має 

статусу юридичної особи, крім організації 

профспілки», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 05.03.2012 за  № 367/20680 



86.  Державна реєстрація переходу 

юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на підставі 

власного установчого документа 

(крім громадського формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 

№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557 

87.  Державна реєстрація зміни складу 

комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної 

комісії) юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 

№ 359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 



23.03.2016 за № 427/28557 

88.  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) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня      

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 

року       № 1141 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно» 

Наказ Міністерства юстиції України від 21 

листопада  

2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 21 листопада 2016 року за № 1504/29634 

89.  Взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня      

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі 

змінами), 

Постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 

року       № 1141 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно» (зі змінами) 

Наказ Міністерства юстиції України від 21 

листопада  

2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 21 листопада 2016 року за № 1504/29634 

90.  Внесення змін до записів Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня      

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію 



речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі 

змінами), 

Постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 

року       № 1141 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно» (зі змінами) 

Наказ Міністерства юстиції України від 21 

листопада  

2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 21 листопада 2016 року за № 1504/29634 

91.  Державна реєстрація іншого 

(відмінного від права власності) 

речового права на нерухоме майно 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень»  

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня      

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 

року       № 1141 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно» 

Наказ Міністерства юстиції України від 21 

листопада  

2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 21 листопада 2016 року за № 1504/29634, 

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня          

2016 року № 898/5 «Про врегулювання відносин, 

пов’язаних з державною реєстрацією речових прав 

на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово 

окупованій території України», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 29 березня 2016 року 

за № 468/28598 

92.  Державна реєстрація обтяжень 

речових прав на нерухоме майно 

Відділ з питань 

надання 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 



адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Покровської селищної 

ради 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня      

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 

року       № 1141 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно» 

Наказ Міністерства юстиції України від 21 

листопада  

2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 21 листопада 2016 року за № 1504/29634 

93.  Державна реєстрація права 

власності на нерухоме майно 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі – 

Закон) 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня      

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі 

змінами), 

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 

року       № 1141 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно» 

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня          

2016 року № 898/5 «Про врегулювання відносин, 

пов’язаних з державною реєстрацією речових прав 

на нерухоме майно, що розташоване на тимчасово 

окупованій території України», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 29 березня 2016 року 

за № 468/28598; 

Наказ Міністерства юстиції України від 21 

листопада      2016 року № 3276/5 «Про 

затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 

року за № 1504/29634 



94.  Надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня      

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня  

2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно» 

Наказ Міністерства юстиції України від 21 

листопада  

2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 

оформлення заяв та рішень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 21 листопада 2016 року за № 1504/29634 

95.  Заборона вчинення реєстраційних 

дій 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня      

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі 

змінами), 

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 

року       № 1141 «Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно» (зі змінами) 

Наказ Міністерства юстиції України від 21 

листопада      2016 року № 3276/5 «Про 

затвердження Вимог до оформлення заяв та рішень у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 21 листопада 2016 

року за № 1504/29634 

96.  Державна  реєстрація фізичної 

особи підприємцем 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 

№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 



державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557 

97.  Державна реєстрація створення 

юридичної особи  

(крім громадського формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 

№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 



зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557; 

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 

368/5 «Про затвердження Вимог до написання 

найменування юридичної особи, її відокремленого 

підрозділу, громадського формування, що не має 

статусу юридичної особи, крім організації 

профспілки», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 05.03.2012 за № 367/20680 

98.  Державна реєстрація створення 

відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 

№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557; 

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 

368/5 «Про затвердження Вимог до написання 

найменування юридичної особи, її відокремленого 

підрозділу, громадського формування, що не має 

статусу юридичної особи, крім організації 

профспілки», зареєстрований у Міністерстві юстиції 

України 05.03.2012 за № 367/20680 



99.  Державна реєстрація рішення про 

припинення юридичної особи 

(крім громадського формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 

№ 359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557 

100.  Державна реєстрація рішення про 

відміну рішення про припинення 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 

№ 359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557 

101.  Державна реєстрація рішення про 

виділ юридичної особи  

(крім громадського формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 



№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557 

102.  Державна реєстрація припинення 

юридичної особи в результаті її 

реорганізації (крім громадського 

формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 

№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 



формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557 

103.  Державна реєстрація припинення 

юридичної особи в результаті її 

ліквідації (крім громадського 

формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 

№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557 

104.  Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця за її 

рішенням 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 

№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 



підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557 

105.  Державна реєстрація припинення 

відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 

№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557 

106.  Державна реєстрація переходу 

юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім 

громадського формування) 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Державний реєстратор 

виконавчого комітету 

Покровської селищної 

ради 

Закон України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань»  

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 



№ 3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

18.11.2016 за № 1500/29630;  

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 

359/5 «Про затвердження Порядку державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, що не 

мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 

Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 

200/28330; 

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 

порталу електронних сервісів юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, що не мають статусу юридичної особи», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 

23.03.2016 за № 427/28557 

107.  * 

** Прийом документів для 

надання субсидій для 

відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, на 

придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного 

побутового палива 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Постанова Кабінету Міністрів України №848 від 

21.10.1995 “Про порядок призначення та надання 

населенню субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива ” 

108.  *  

**Прийом документів для надання  

пільг на придбання твердого 

палива, скрапленого газу 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 

2007 р. № 77 «Порядок надання пільг на придбання 

твердого палива і скрапленого газу за рахунок 

субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам” Закони України: "Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту", , "Про статус 

і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи", “Про статус 

ветеранів військової служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і 

деяких інших осіб та їх соціальний захист”,  "Про 



охорону дитинства" 

Закон України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні» 

109.  *  

**Прийом документів для надання 

тимчасової державної допомоги 

дітям, батьки яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину 

або місце проживання їх невідоме 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Постанова Кабінету Міністрів України №189 від 

22.02.2006 ”Про призначення тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину 

або місце проживання їх невідоме ” 

110.  *  

**Прийом документів для 

призначення тимчасової 

державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Порядок призначення тимчасової державної 

соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 

1098 

111.  *  

**Прийом документів для 

призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим 

сім’ям 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

112.  *  

**Прийом документів для 

призначення державної допомоги 

у зв’язку з вагітністю та пологами  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми» 

113.  *  

**Прийом документів для надання 

державної допомоги при 

народженні дитини 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми» 

114.  *  

**Прийом документів для надання  

державної допомоги при 

усиновленні дитини 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми» 

115.  *  

**Прийом документів для надання 

державної допомоги на дітей 

одиноким матерям  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми» 



116.  *  

**Прийом документів для надання 

державної допомоги на дітей, над 

якими встановлено опіку чи 

піклування  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з 

дітьми» 

117.  *  

**Прийом документів для надання 

державної соціальної допомоги 

особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про державну соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» 

118.  *  

**Прийом документів для надання 

державної допомоги особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про державну соціальну допомогу 

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

інвалідністю» 

 

119.  *  

**Прийом документів для надання 

державної допомоги на дітей, 

хворих на тяжкі перинатальні 

ураження нервової системи, тяжкі 

вроджені вади розвитку, рідкісні 

орфанні захворювання, 

онкологічні, онкогематологічні 

захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкі 

психічні розлади, цукровий діабет 

І типу(інсулінозалежний), гострі 

або хронічні захворювання нирок 

ІV ступеня, на дитину, яка 

отримала тяжку травму, потребує 

трансплантації органа, потребує 

паліативногї допомоги, яким не 

встановлено інвалідність.  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення соціального захисту осіб, 

які доглядають за хворими дітьми» 

 

120.  *  

**Прийом документів для надання 

щомісячної грошової допомоги 

малозабезпеченій  особі, яка 

проживає разом з особою з 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

02.08.2000 № 1192 "Про надання щомісячної 

грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, який за висновком лікарської 



інвалідністю І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу, яка 

за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує 

постійного стороннього догляду, 

на догляд за нею  

комісії медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за ним" 

121.  * 

**Прийом документів для 

призначення щомісячної  

компенсаційної виплати 

непрацюючій особі, яка доглядає 

за інвалідом І групи або за 

особою, яка досягла 80-ти річного 

віку 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

26.07.1996 № 832 "Про підвищення розмірів 

державної допомоги окремим категоріям громадян" 

122.  * 

** Компенсація фізичним особам, 

які надають соціальні послуги 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

29.04.2004 № 558 “Про затвердження Порядку 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги 

123.  * 

** Прийом документів для 

виплати одноразової винагороди 

жінці, якій присвоєне почесне 

звання «Мати-героїня»  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Порядок виплати одноразової винагороди жінкам, 

яким присвоєно почесне звання України "Мати-

героїня, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2011 р. № 268 

124.  *  

**Прийом документів для 

призначення допомоги на 

поховання 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

 

125.  *  

**Прийом документів для 

призначення 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  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Постанова КМ від від 26 червня 2019 р. № 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» 

126.  *  

**Прийом документів для 

призначення допомоги на дітей, 

які виховуються у багатодітних 

сім’ях  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Порядок виплати допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях, затверджений  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 13 березня 2019 р. № 250 

127.  *  

**Прийом документів для 

призначення допомоги особі, яка 

доглядає за хворою дитиною 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України „Про внесення змін до деяких законів 

України щодо посилення соціального захисту осіб, 

які доглядають за хворими дітьми” 

128.  *  

**Прийом документів для 

продовження щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-

комунальних послуг 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Порядок надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України  

від 1 жовтня 2014 р. № 505 

129.  *  

**Прийом документів для видачі 

посвідчення багатодітній сім’ї та 

дитині з багатодітної сім’ї  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про охорону дитинства» 

 

130.  *  

**Прийом документів для видачі 

посвідчення ветерана праці  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» 

131.  *  

**Прийом документів для видачі 

посвідчення учасника війни  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» 

132.  *  

**Прийом документів для видачі 

посвідчення особі з інвалідністю 

внаслідок війни  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту» 

133.  *  

**Прийом документів для видачі 

посвідчення особам, які 

отримують державну соціальну 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

Відділ соціального 

захисту населення 

Покровської РДА 

Закон України «Про державну  соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю» 



допомогу відповідно до ЗУ «Про 

державну  соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю» та 

особам, які не мають права на 

пенсію 

134.  *Вклеювання до паспорта 

громадянина України (у формі 

книжечки) фотокартки при 

досягненні громадянином 25- або 

45-річного віку 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

ДМС Положення про паспорт громадянина України, 

затверджене постановою Верховної Ради України від 

26 червня 1992 року № 2503-ХІІ 

135.  *Виправлення технічної помилки 

у відомостях державного 

земельного кадастру не з вини 

органу, що здійснює його ведення  

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 Закон України «Про Державний земельний кадастр» 
Пункти 138, 139, 142, 146, 148, 150 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 

136.  *Видача витягу з технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 Закон України «Про Державний земельний кадастр» 

 

137.  *Видача висновку про 

погодження документації із 

землеустрою 

  Земельний кодекс 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня              

2016 р. № 580 "Деякі питання реалізації пілотного 

проекту із запровадження принципу 

екстериторіальності погодження проектів 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

територіальними органами Державної служби з 

питань геодезії, картографії та кадастру"  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 

16.05.2014                  № 523-р “Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів виконавчої 

влади через центри надання адміністративних 

послуг” 

138.  *Видача відомостей з 

документації із землеустрою, що 

включена до Державного фонду 

документації із землеустрою 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

  

139.  *Видача довідки з Державної 

статистичної звітності про 

Відділ з питань 

надання 

 
Закон України «Про землеустрій» 



наявність земель та розподіл їх за 

власниками земель, 

землекористувачами, угіддями 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

140.  *Виправлення технічної помилки 

у відомостях з Державного 

земельного кадастру, допущеної 

органом, що здійснює його 

ведення, з видачею витягу 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

Пункти 166, 167, 168, 172, 181, 182, Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 

141.  *Внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей 

(змін до них) про земельну 

ділянку 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 

142.  *Внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей 

про межі частини земельної 

ділянки, на яку поширюються 

права суборенди, сервітуту, з 

видачею витягу 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 

143.  *Внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей 

про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та 

прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами, з 

видачею витягу 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 

144.  *Надання відомостей з 

Державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про земельну 

ділянку 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 

145.  *Надання відомостей з 

Державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 

146.  *Надання відомостей з 

Державного земельного кадастру 

у формі  довідки, що містить 

  



узагальнену інформацію про 

землі(території) 

147.  *Надання відомостей з 

Державного земельного кадастру 

у формі викопіювань з 

кадастрової карти (плану) та іншої 

картографічної документації 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 

148.  *Внесення до Державного 

земельного кадастру відомостей 

(змін до них) про землі в межах 

територій адміністративно – 

територіальних одиниць з 

видачою витягу 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

Пункти 96, 97, 98 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 

149.  *Надання відомостей з 

Державного земельного 

кадастру у формі витягу з 

Державного земельного 

кадастру про землі в межах 

території адміністративно-

територіальних одиниць 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 Закон України “Про Державний земельний 

кадастр” Пункти 166, 167, 168 Порядку ведення 

Державного земельного кадастру, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

150.  *Надання відомостей з 

Державного земельного 

кадастру у формі копій 

документів, що створюються 

під час ведення Державного 

земельного кадастру 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 Закон України “Про Державний земельний 

кадастр” Пункти 166, 167, 168, 184, 185, 186 

Порядку ведення Державного земельного 

кадастру, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 17.10.2012 № 1051 

151.  *Видача довідки про:  

1) наявність та розмір земельної 

частки (паю);  

2) наявність у Державному 

земельному кадастрі 

відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у 

межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її 

цільового призначення 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 Земельний кодекс України, 

Закон України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» Пункти 

198, 199 Порядку ведення Державного 

земельного кадастру, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 № 

1051 



(використання) 

152.  *Державна реєстрація 

земельної ділянки з видачею 

витягу з Державного 

земельного кадастру 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 

Закон України «Про Державний земельний 

кадастр» 

 
153.  *Державна реєстрація 

обмежень у використанні 

земель з видачею витягу 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 

154.  Видача дублікатів посвідчених 

документів 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 Наказ Міністерства юстиції України «Про 

затвердження Порядку вчинення нотаріальних 

дій посадовими особами органів місцевого 

самоврядування» № 3306/5 від 11.11.2011 

155.  Засвідчення вірності копій 

(фотокопій) документів і 

виписок з них 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 Наказ Міністерства юстиції України «Про 

затвердження Порядку вчинення нотаріальних 

дій посадовими особами органів місцевого 

самоврядування» № 3306/5 від 11.11.2011 

156.  Засвідчення справжності 

підпису на документах 

Відділ з питань 

надання 

адміністративних 

послуг - ЦНАП 

 Наказ Міністерства юстиції України «Про 

затвердження Порядку вчинення нотаріальних 

дій посадовими особами органів місцевого 

самоврядування» № 3306/5 від 11.11.2011 

  

 

 

Примітка: 

 *- послуги будуть надаватись з моменту підписання Угоди з відповідною установою, що є суб’єктом надання цих послуг.  

**- послуги будуть надаватись у новому приміщенні ЦНАП з часу  відкриття представниками СНАП,  згідно графіку прийому.  

 

     

 

 Секретар ради  (виконавчого комітету)                                                      Т. М. Єрмак 


