
УКРАЇНА 
ПЕРЕГІНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Восьме демократичне скликання 
Друга сесія 1.

РІШЕННЯ

від 17.12.2020. № 38-2/2020
смт. Перегінське

Про затвердження Переліку 
адміністративних послуг, які 
надаються через Центр надання 
адміністративних Послуг 
Перегінської селищної ради.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Закону 
України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності», Закону України «Про Перелік документів дозвільного 
характеру у сфері господарської діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів України 
від! 6.05.2014р. №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів 
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», Наказу Міністерства 
юстиції N2825/5 від 29.08.2018 року «Про затвердження Змін до деяких нормативно- 
правових актів у сфері державної реєстрації актів цивільного стану» селищна рада

4
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання 
адміністративних послуг Перегінської селищної ради, згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради В.Глинку.

Селищний голова Ірина ЛІОКЛЯН

&



Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії
від17.12.2020 №38-2/2020

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

Перегінської селищної ради

№ з/п Назва адміністративної послуги Законодавчі акти України, 
якими передбачено надання 
адм і н і страти вн ої послу ги

1. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
1.1 Державна реєстрація народження фізичної особи та її 

походження
Закон України «Про 

державну реєстрацію актів 
цивільного стану»1.2 Державна реєстрація шлюбу

1.3 Державна реєстрація смерті
2. РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
2.1 Реєстрація місця проживання / перебування особи

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

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
02.03.2016 №207 «Про 
затвердження Правил 
реєстрації місця проживання 
та Порядку передачі 
органами реєстрації 
інформації до Єдиного 
державного 
демографічного реєстру

2.2 Зняття з реєстрації місця проживання / перебування 
особи

2.3 Видача довідки про реєстрацію місця проживання / 
перебування особи

2.4 Видача довідки про зняття з реєстрації місця 
проживання / перебування особи

2.5

Тб~

Внесення до паспорта громадянина України відомостей 
про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць 
(проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів 
тощо), населених пунктів, адміністративно- 
територіальних одиниць, зміни в адміністративно- 
територіальному устрої

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

Закон України «Про державну 
соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'я м »

3. ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ

Вклеювання до паспорта громадянина України 
(зразка 1994 року) фотокартки при досягненні 25- і 
45-річного віку

Положення про паспорт 
громадянина У країни, 
затвердженого Постановою 
ВРУ «Про затвердження 
положень про паспорт 
громадянина України та про 
паспорт громадянина України 
для виїзду за кордон» від 
26.06.1992р. №2503-Х1І

4. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
4.1 Державна реєстрація права власності на нерухоме 

майно Закон України «Про 
державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень»

4.2. Державна реєстрація іншого (відмінного від права 
власності) речових прав на нерухоме майно

4.3 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)

4.4 Внесення змін до записів Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень

4.5
Надання інформації з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно

4.6 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

4.7 Державна реєстрація обтяжень речових прав на 
нерухоме майно

4.8 Заборона вчинення реєстраційних дій
5. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ- 

ПІДПРИЄМЦІВ
5.1 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім 

громадського формування)
Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 
гром адських формуван ь»

5.2 Державна реєстрація створення відокремленого 
підрозділу юридичної особи (крім громадського 
формування)

5.3 Державна реєстрація припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи (крім громадського 
формування)

5.4 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 
громадського формування)

5.5 Державна реєстрація рішення про припинення 
юридичної особи (крім громадського формування)

5.6 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 
припинення юридичної особи (крім громадського 
формування)

5.7 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної 
особи (крім громадського формування)

5.8 Державна реєстрація переходу юридичної особи на 
діяльність на підставі модельного статуту (крім 
громадського формування)

5.9 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 
модельного статуту на діяльність на підставі власного 
установчого документа (крім громадського 
формування)

5.10 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації (крім громадського формування)

5.1 1 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 
результаті її реорганізації (крім громадського 
формування)

5.12 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної 
особи (крім громадського формування)

5.13 Державна реєстрація фізичної особи-підприємця
5.14 Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи-підприємця за її рішенням
5.15

і____

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та



л
громадських формувань, у тому числі змін до 
установчих документів юридичної особи (крім 
громадського формування)

5.16 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)

5.17 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну 
особу-підприємця, що містятйся в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань

5.18 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну 
особу-підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 
року, відомості про яку не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань

5.19 Видача витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань

6. ЗЕМ Е ЛЫІ і ПИТАН ІІЯ
6.1 Надання відомостей з державного земельного кадастру 

у формі витягу з державного земельного кадастру про 
земельну ділянку

Закон України «Про
Державний земельний 
кадастр»

1
1 

_____________________________

6.2 Надання відомостей з державного земельного кадастру 
у формі витягу з державного земельного кадастру про 
землі в межах території адміністративно-територіальних 
одиниць

6.3 Надання відомостей з державного земельного кадастру 
у формі витягу з державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель

6.4 Надання відомостей з державного земельного кадастру 
у формі довідки, що містить узагальнену інформацію 
про землі (території)

6.5 Надання відомостей з державного земельного кадастру 
у формі викопіювання з картографічної основи 
державного земельного кадастру, кадастрової карти 
(плану)

6.6 Видача відомостей з документації із землеустрою, що 
включена до місцевого фонду документації із 
землеустрою

6.7 Видача довідки з державної статистичної звітності про 
наявність земель та розподіл їх за власниками земель, 
землекористувачами, угіддя м и

6.8 Видача витягу з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки

6.9 Виправлення технічної помилки у відомостях 3 
державного земельного кадастру, яка була допущена 
органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

6.10 Внесення до державного земельного кадастру 
відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку 
поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею 
витягу



6.11 Надання довідки про наявність та розмір земельної 
частки (паю), довідки про наявність у державному 
земельному кадастрі відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 
приватизації за певним видом її цільового призначення 
(використання)

І

1

6.12 Внесення до державного земельного кадастру 
відомостей (змін до них) про земельну ділянку

6.13 Внесення до державного земельного кадастру 
відомостей (змін до них) про землі в межах територій 
адміністративно-територіальних одиниць з видачею 
витягу

6.14 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею 
витягу з державного земельного кадастру

6.15 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з 
видачею витягу

6.16 Видача висновку про погодження документації із 
землеустрою

6.17 Надання дозволу на складання документації із 
землеустрою

Земельний кодекс України 
Закон України «Про 
землеустрій»6.18 Затвердження документації із землеустрою та передача 

у власність , надання у постійне користування та оренду 
земельних ділянок. Погодження про передачу ділянок в 
суборенду.

6.19 Продовження (поновлення), припинення договорів 
оренди (суборенди) землі (в тому числі до додаткових 
угод до них)

6.20 Надання дозволу на проведення експертної оцінки та 
продаж земельних ділянок комунальної власності

6.21

~622~

Внесення змін до рішень селищної ради із земельних 
питан ь

...
Припинення права власності та постійного 
користування на земельні ділянки

7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
7.1 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна Закон України «Про

в регул юван ня м і стобуд і в н ої 
діяльності»

7.2 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

7.3 Видача ордера на видалення зелених насаджень Закон України «Про 
благоустрій населених 
пункті»"

7.4 Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Закон України «Про рекламу >
7.5 Продовження строку дії дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами
Закон України «Про рекламу»

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

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

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

Закон України «Про особисте 
селянське господарство».
Закон України «Про зайнятість 
населення», Постанова КМУ 
«Про затвердження порядки 
реєстрації, перереєстрації



”7.8

• •. безробітних та ведення обліку 
осіб, які шукають роботу»

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов

Житловий кодекс Української 
РСР, Закон України «Про 
місцеве самоврядування в 
Україні»

7.9 Внесення змін до облікових справ громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов

7.10 Видача ордера на:
1) жиле приміщення;
2) службове жиле приміщення

7.1 1 Присвоєння статусу особи гірського населеного пункту Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
Закон України «Про статус 
гірських населених пунктів»

7.12 Видача посвідчення громадянина; який проживає, 
працює (навчається) на території гірського населеного 
пункту

7.13 Надання матеріальної допомоги громадянам Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»7.14 Надання допомоги для поховання деяких категорій осіб

8. ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ
8.1 Надання субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива

Закон України «Про житлово- 
комунальні послуги”

8.2 Надання пільг на придбання твердого палива і 
скрапленого газу

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 31.01.2007 № 77 
„Про затвердження Порядку 
надання пільг на придбання 
твердого палива і скрапленого 
газу за рахунок субвенція з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам”, постанова
Кабінету Міністрів України від 
04.06.20i 5 № 389 „Про 
затвердження Порядку надання і 
пільг окремим категоріям 
громадян з урахуванням 
середньомісячного сукупного 
доходу сім’ї”

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

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 22.02.2006 № 1 89 
„Про затвердження Порядку 
призначення і виплати, 
тим часової державної 
допомоги дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати 
аліментів, не мають 
можливості утримувати 
дитину або місце проживання 
їх невідоме”

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

Указ Президента України від 
25.12.2007 № 1254 „Про 
одноразову винагороду 
жінкам, яким присвоєно 
почесне звання України 
„Мати-героїня”

8.5 Прийняття рішення щодо соціального обслуговування 
громадянина територіальним центром соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг)

Закони України „Про соціальні 
послуги” , „Про основні засади 
соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян 
похилого віку в Україні”



8.6 Видача довідки для отримання пільг особам з 
інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну 
допомогу

Закон України „Про основи 
соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні”

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

Цивільний кодекс України;
Цивільний процесуальний 
кодекс України

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

Цивільний кодекс України

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

Цивільний кодекс України

8.10 Надання державної соціальної допомоги 
м ал озабез п е ч е н и м сім’ я м

Закон України „Про державну 
соціальну допомогу
м ал озабезпеч єн им с і м ’ я м’’

8. і 1 Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та 
пологами особам, які не застраховані в системі 
загальнообов’язкового державного соціального 
страхування

Закон України „Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми”

8.12 Надання державної допомоги при народженні дитини Закон України „Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми”

8.13 Надання державної допомоги при усиновленні дитини Закон України „Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми”

8.14 Надання державної допомоги на дітей одиноким 
матерям

Закон України „Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми”

8.15 Надання державної допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування

Закон України „Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми”

8.16 Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

Закон України „Про державну 
соціальну допомогу особам з 
інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю”

8.17 Надання надбавки на догляд за особами з 
інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю

Закон України „Про державну 
соціальну допомогу особам з 
інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю”

8.18 Надання державної соціальної допомоги особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України „Про державну 
соціальну допомогу особам, 
які не мають права на пенсію, 
та особам з інвалідністю”

1 8 19
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Надання державної соціальної допомоги на догляд 1 Закон України „Про державну 
соціальну допомогу особам,
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які не мають права на пенсію, 
та особам з інвалідністю”

8.20 Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає 
соціальні послуги

Закон України „Про соціальні 
послуги”

8.21 Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка 
проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи 
внаслідок психічного розладу, яка за висновком 
лікарської комісії медичного закладу потребує 
постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Закон України „Про 
психіатричну допомогу”

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

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

8.23 Призначення одноразової грошової допомоги у разі 
загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок 
поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого 
під час надання волонтерської допомоги в районі 
проведення антитерористичної операції, бойових дій та 
збройного конфлікту

Закон України „Про 
волонтерську діяльність”

8.24 Призначення одноразової матеріальної допомоги 
особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

Закон України „Про основи 
соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні”

8.25 Призначення та виплата одноразової компенсації 
сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, 
віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації* 
наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у 
ядерних випробуваннях, військових навчаннях із 
застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів 
і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких 
пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних 
аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із 
застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів 
і виконанні на них регламентних робіт; одноразової 
компенсації батькам померлого учасника ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого 
пов’язана з Чорнобильською катастрофою

Закон України „Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Ч о р ноб ил ьс ької катастроф и' ’

8.26 Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/ 
або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ 
сфери управління Мінсоцполітики та / або структурних 
підрозділів з питань соціального захисту населення 
обласних, Київської та Севастопольської міських, 
районних, районних у мм. Києві та Севастополі 
держадміністрацій, виконавчих органів міських, 
районних у містах (у разі їх утворення) рад

Закон України „Про 
реабілітацію осіб з 
інвалідністю в Україні”

8.27 Видача направлення на проходження обласної, 
центральної міської у мм. Києві та Севастополі медико- 
соціальної експертної комісії для взяття на облік для 
забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями

Закони України „Про 
реабілітацію осіб з 
інвалідністю в Україні”; „Про 
гуманітарну допомогу”; „Про 
основи соціальної захищеності 
осіб з інвалідністю в Україні”

8.28 Видача направлення на забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та 
дітей з інвалідністю

Закони України „Про основи 
соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні»; „Про 
реабілітацію осіб з 
інвалідністю в Україні”



8.29 Видача путівки налаштування до. будинку-інтернату 
для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, 
геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів 
війни і праці, психоневрологічного інтернату, дитячого 
будинку-інтернату або молодіжного відділення 
дитячого будинку-інтернату

Закони України „Про соціальні 
послуги”; „Про основні засади 
соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян 
похилого віку в Україні”; „Про 
психіатричну допомогу”: „Про 
реабілітацію осіб з 
інвалідністю в Україні”; „Про 
соціальну адаптацію осіб, які 
відбувають чи відбули 
покарання у виді обмеження 
волі або позбавлення волі на 
певний строк”

8.30 Установлення статусу, видача посвідчень батькам 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Закони України „Про охорону 
дитинства” ві; „Про внесення 
змін до деяких законодавчих 
актів України з питань 
соціального захисту 
багатодітних сімей”

8.31 Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям 
громадян

Закон України „Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”

8.32 Встановлення статусу члена сім’ї загиблого ветерана 
війни

Закон України „Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”

8.33 Встановлення статусу учасника війни Закон України „Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”

8.34 Встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок 
війни

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

8.35 Видача посвідчення особам з інвалідністю та дітям з 
інвалідністю

Закони України „Про державну 
соціальну допомогу особам з 
інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю” „Про 
державну соціальну допомогу 
особам, які не мають права на і 
пенсію, та особам з 
інвалідністю”

8.36 Надання державної допомоги особі, яка доглядає за 
хворою дитиною

Закон України „Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми”

8.37 Призначення та виплата компенсацій та допомоги 
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС, учасникам ліквідації ядерних аварій, потерпілим 
від Чорнобильської катастрофи, потерпілим від 
радіаційного опромінення, віднесених до категорій 1,2 
та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, 
дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

Закон України „Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”

8.38 Надання державної допомоги на дітей, які виховуються 
у багатодітних сім’ях

Закон України „Про охорону 
дитинства”

8.39 Призначення тимчасової державної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату у зв’язку з 
відсутністю страхового стажу

Закони України „Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування”; „Про 
внесення змін до деяких
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законодавчих актів України 
щодо підвищення пенсій”

8.40 Призначення одноразової матеріальної допомоги 
особам, які постраждали від торгівлі людьми

Постанова КМУ від 25.07.2012 
№660 "Про затвердження 
Порядку виплати одноразової 
матеріальної допомоги особам, 
які постраждали від торгівлі 
людьми"

8.41 Призначення грошової компенсації вартості санаторно- 
курортного лікування особам з інвалідністю внаслідок 
війни відповідно до Законів України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії соціального захисту» та «Про 
жертви нацистських переслідувань»

Закони України:
„Про статус ветеранів війни, 
гарантії соціального захисту”
„Про жертви нацистських
переслідувань”

8.42 Призначення грошової компенсації вартості 
самостійного санаторно-курортного лікування деяким 
категоріям громадян відповідно до Законів України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії соціального 
захисту», «Про жертви нацистських переслідувань», та 
«Про основні засади соціального захисту ветеранів 
праці та інших громадян похилого віку в Україні»

Закони України:
„Про статус ветеранів війни, 
гарантії соціального захисту” 
„Про жертви нацистських 
переслідувань”

8.43 Призначення деяким категоріям осіб з інвалідністю 
грошової компенсації замість санаторно-курортної 
путівки та вартості самостійного санаторно-курортного 
лікування відповідно до Закону України «Про 
реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»

Закон України „Про 
реабілітацію осіб з 
інвалідністю в Україні”

8.44 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 
санаторно-курортного закладу і назад особам, які 
супроводжують інвалідів І та II групи з наслідками 
травм і захворюваннями хребта та спинного мозку до 
санаторіїв спінального профілю, відповідно до Закону 
України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 
Україні»

Закон України „Про основи 
соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні” від 
21.03.199і № 875-Х1І
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8.45 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 
санаторно-курортного закладу і назад відповідно до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»

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

8.46 Призначення компенсації на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування та на транспортне обслуговування

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 14.02.2007 № 228 
„Про порядок виплати та 
розміри грошових компенсацій ; 
на бензин, ремонт і технічне 
обслуговування автомобілів та 
на транспортне 
обслуговування” (зі змінами).”

8.47 Забезпечення санаторно-курортними путівками 
ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія 
Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та «Про жертви нацистських 
переслідувань»

Закони України:
- „Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту”;
- „Про жертви нацистських 
переслідувань”.

8.48 Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, які 
постраждали під час проведення антитерористичної 
операції та яким установлено статус учасника бойових 
дій чи особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно 
до пункту 19 частини першої статті 6 та пункту 1 
частини другої статті 7 Закону України «Про статус

1 ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та

Закон України „Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”.
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постраждалих учасників Революції Гідності
8.49 п Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з 

інвалідністю з дитинства та від загального 
захворювання

Закон України „Про основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні”.

8.50 Забезпечення санаторно-курортними путівками 
громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської 
катастрофи

Закон України „Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок
Ч о р побильської катастроф и”.

8.51 Призначення грошової компенсації замість санаторно- 
курортної путівки громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

Закон України „Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи”

Секретар селищної ради О.Красілич


