
і ПЕРЕГІН СЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Восьме демократичне скликання
Вісімнадцята (позачергова) сесія

РІШЕННЯ

від 23.12.2021.№405-18/2021
смт. Перегінське

Про утворення віддаленого робочого 
місця адміністратора Центру надання 
адміністративних послуг виконавчого 
комітету Перегінської селищної ради при 
Ясенському старостинському окрузі

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п.4 
ст.12 Закону України «Про адміністративні послуги», ст.52 Постанови Кабінету Міністрів 
України №588 від 01.08.2013 року (зі змінами та доповненнями) «Про затвердження 
Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг», керуючись 
Методичними рекомендаціями щодо критеріїв територіальної доступності ЦНАП. 
враховуючи територіальну віддаленість Осмолодського та Ясенського старостинських 
округів від Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Перегінської 
селищної ради, з метою забезпечення громадян якісними адміністративними послугами, 
створення зручних та доступних умов отримання адміністративних послуг, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити віддалене робоче місце адміністратора Центру надання адміністративних 
послуг виконавчого комітету Перегінської селищної ради при Ясенському старостинському 
окрузі за адресою: 77673 Івано-Франківська обл. Калуський р-н с. Ясень, вул.Січових 
Стрільців, 2«а» - для надання адміністративних послуг жителям населених пунктів 
Ясенського, Осмолодського (при зверненні Сливківського) старостинських округів.
2. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаватимуться через віддалене робоче 
місце адміністратора Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету 
Перегінської селищної ради при Ясенському старостинському окрузі, згідно з додатком 1.
3. Затвердити графік прийому громадян адміністратором віддаленого робочого місця 
Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Перегінської селищної 
ради при Ясенському старостинському окрузі, згідно з додатком 2.
4. Відділу організаційної, інформаційної роботи та документообігу Перегінської селищної 
ради розмістити дане рішення на офіційному веб-сайті Перегінської селищної ради.
5. Контроль за викона о рішення покласти на комісію захисту прав людини,

^ге^'РйтЙ^^у^ійної політики, депутатської етики та регламенту. (Р.законності, правопд
Патрійчук).

Селищний Ііоащщ \, Ірина ЛЮКЛЯН



Додаток 1
до рішення вісімнадцятої 
(позачергової) сесії 
Перегінської селищної ради 
від 23.12.2021.№405-18/2021

№
п-п Реєстр адмінпослуг Гід

Код Назва Місцева назва послуги
1 2 3

1.

00155

Надання субсидій для 
відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, , 
придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного 
побутового палива

Надання субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та рідкого 
пічного побутового палива

2.

00157

Надання пільг на придбання 
палива, у тому числі рідкого, 
скрапленого балонного газу для 
побутових потреб

Надання пільг на придбання палива, у 
тому числі рідкого, скрапленого 
балонного газу для побутових потреб

3.
01974

Призначення пільги на оплату 
житла, комунальних послуг

Призначення пільги на оплату житла, 
комунальних послуг

4.

00154

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

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

5.

00135

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

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

6.

00141

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

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

7.

00122

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

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

8.

00133

Призначення державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим 
сім'ям

Призначення державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим сім’ям

9.

00143

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

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

10.
00144

Призначення державної допомоги 
при народженні дитини

Призначення державної допомоги при 
народженні дитини



11.
00147

Призначення державної допомоги 
при усиновленні дитини

Призначення державної допомоги при 
усиновленні дитини

12. 00150 Призначення державної допомоги 
одиноким матерям

Призначення державної допомоги 
одиноким матерям

13.

00149

Призначення державної допомоги 
на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування

Призначення державної допомоги на 
дітей, над якими встановлено опіку чи 
піклування

14.
00151

Призначення державної соціальної 
допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та ді;гям з інвалідністю

Призначення державної соціальної 
допомоги особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю

15.

00152

Призначення надбавки на догляд 
за особами з інвалідністю з 
дитинства та дітьми з інвалідністю

Призначення надбавки на догляд за 
особами з інвалідністю з дитинства та 
дітьми з інвалідністю

16.

00096

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

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

17.
00099

Призначення державної соціальної 
допомоги на догляд

Призначення державної соціальної 
допомоги на догляд

18.

00101

Призначення компенсації за 
догляд фізичній особі, яка надає 
соціальні послуги з догляду без 
здійснення підприємницької 
діяльності на непрофесійній 
основі

Призначення компенсації за догляд 
фізичній особі, яка надає соціальні 
послуги з догляду без здійснення 
підприємницької діяльності на 
непрофесійній основі

19.

01995

Призначення компенсації за 
догляд фізичній особі, яка надає 
соціальні послуги з догляду без 
здійснення підприємницької 
діяльності на професійній основі

Призначення компенсації за догляд 
фізичній особі, яка надає соціальні 
послуги з догляду без здійснення 
підприємницької діяльності на 
професійній основі

20.

00103

Призначення грошової допомоги 
особі, яка проживає разом з 
особою з інвалідністю 1 чи II 
групи внаслідок психічного 
розладу, яка за висновком 
лікарсько-консультативної комісії 
закладу охорони здоров'я потребує 
постійного стороннього догляду, 
на догляд за нею

Призначення грошової допомоги особі 
яка проживає разом з особою з 
інвалідністю І чи II групи внаслідок 
психічного розладу, яка за висновком 
лікарсько-консультативної комісії 
закладу охорони здоров'я потребує 
постійного стороннього догляду, на 
догляд за нею

21.

00104

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

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

9



22.

01877

Призначення одноразової 
грошової допомоги у разі 
інвалідності волонтера внаслідок 
поранення (контузії, травми або 
каліцтва), отриманого під час 
надання волонтерської допомоги в 
районі проведення 
антитерористичної 
операції,здійснення заходів із 
забезепечення національної 
безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, бойових 
дій та збройного конфлікту

Призначення одноразової грошової 
допомоги у разі інвалідності волонтере 
внаслідок поранення (контузії, травми 
або каліцтва), отриманого під час 
надання волонтерської допомоги в 
районі проведення антитерористичної 
операції,здійснення заходів із 
забезепечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, 
бойових дій та збройного конфлікту

23.

00112

Призначення одноразової 
грошової/матеріальної допомоги 
особам з інвалідністю та дітям з 
інвалідністю

Призначення одноразової 
грошової/матеріальної допомоги 
особам з інвалідністю та дітям з 
інвалідністю

24.

00117

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

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

25.

00121

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

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

26.

01200

Вклейка фотокартки в посвідчення 
дитини з багатодітної сім'ї у 
зв'язку з досягненням 14-річного 
віку

Вклейка фотокартки в посвідчення 
дитини з багатодітної сім'ї у зв'язку з 
досягненням 14-річного віку

27.

01194

Видача дубліката посвідчення 
батьків багатодітної сім'ї та 
дитини з багатодітної сім'ї

Видача дубліката посвідчення батьків 
багатодітної сім'ї та дитини з 
багатодітної сім'ї

28.

01196

Продовження строку дії 
посвідчень батьків багатодітної 
сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї

Продовження строку дії посвідчень 
батьків багатодітної сім'ї та дитини з 
багатодітної сім'ї

29.

00230

Установлення статусу, видача 
посвідчень особам, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 
(відповідно до визначених 
категорій)

Установлення статусу, видача 
посвідчень особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи 
(відповідно до визначених категорій)

ЗО.
00242

Видача посвідчень особам з 
інвалідністю та особам з 
інвалідністю з дитинства

Видача посвідчень особам з 
інвалідністю та особам з інвалідністю : 
дитинства

31.
00959

Призначення державної допомоги 
одному з батьків, усиновлювачам,

Призначення державної допомоги 
одному з батйків, усиновлювачам,



опікунам, піклувальникам, одному 
з прийомних батьків, батькам- 
вихователям, які доглядають за 
хворою дитиною, якій не 
встановлено інвалідність

опікунам, піклувальникам, одному з 
прийомних батьків, батькам- 
вихователям, які доглядають за хворок 
дитиною, якій не встановлено 
інвалідність

32.

00960

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

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

33.

02025

Призначення (продовження 
виплати) тимчасової державної 
допомоги непрацюючій особі, яка 
досягла пенсійного віку, але не ' 
набула права на пенсійну виплату

Призначення (продовження виплати) 
тимчасової державної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла 
пенсійного віку, але не набула права ш 
пенсійну виплату

34.

00243

Виплата одноразової матеріальної 
допомоги особам, які постраждали 
від торгівлі людьми

Виплата одноразової матеріальної 
допомоги особам, які постраждали від 
торгівлі людьми

35.

01255

Призначення грошової 
компенсації замість санаторно- 
курортної путівки особам з 
інвалідністю внаслідок війни та 
прирівняним до них особам

Призначення грошової компенсації 
замість санаторно-курортної путівки 
особам з інвалідністю внаслідок війни 
та прирівняним до них особам

36.

00223

Призначення грошової 
компенсації вартості 
самостійного санаторно- 
курортного лікування осіб з 
інвалідністю

Призначення грошової компенсації 
вартості самостійного санаторно- 
курортного лікування осіб з 
інвалідністю

37.

00221

Призначення грошової 
компенсації особам з інвалідністю 
замість санаторно-курортної 
путівки

Призначення грошової компенсації 
особам з інвалідністю замість 
санаторно-курортної путівки

38.

00222

Призначення грошової 
компенсації вартості проїзду до 
санаторно-курортного закладу 
(відділення спинального профілю) 
і назад особам, які супроводжують 
осіб з інвалідністю І та II групи з 
наслідками травм і 
захворюваннями хребта та 
спинного мозку

Призначення грошової компенсації 
вартості проїзду до санаторно- 
курортного закладу (відділення 
спинального профілю) і назад особам, 
які супроводжують осіб з інвалідністю 
І та II групи з наслідками травм і 
захворюваннями хребта та спинного 
мозку

39.

00220

Призначення грошової 
компенсації вартості проїзду до 
санаторно-курортного закладу і 
назад особам з інвалідністю 
внаслідок війни та прирівняним до 
них особам

Призначення грошової компенсації 
вартості проїзду до санаторно- 
курортного закладу і назад особам з 
інвалідністю внаслідок війни та 
прирівняним до них особам

40.

00224

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

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

4h
01404

Компенсація вартості продуктів 
харчування громадянам, які

Компенсація вартості продуктів 
харчування громадянам, які



постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

42.

00232

Призначення компенсацій та 
допомоги учасникам ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС, громадянам, які брали 
участь у ліквідації інших ядерних 
аварій та випробувань, у 
військових навчаннях із 
застосуванням ядерної зброї, у 
складанні ядерних зарядів та 
здійсненні на них регламентних ' 
робіт, віднесеним до категорії 1, 
або 2, або 3, потерпілим від 
Чорнобильської катастрофи, 
віднесеним до категрії 1, або 2, або 
3, потерпілим від радіаційного 
опромінення, віднесеним до 
категорії 1 або 2

Призначення компенсацій та допомоги 
учасникам ліквідації наслідків аварії н; 
Чорнобильській АЕС, громадянам, які 
брали участь у ліквідації інших 
ядерних аварій та випробувань, у 
військових навчаннях із застосуванням 
ядерної зброї, у складанні ядерних 
зарядів та здійсненні на них 
регламентних робіт, віднесеним до 
категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від 
Чорнобильської катастрофи, 
віднесеним до категрії 1, або 2, або 3, 
потерпілим від радіаційного 
опромінення, віднесеним до категорії 1 
або 2

43.

00171

Призначення одноразової 
компенсації батькам померлого 
учасника ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, 
смерть якого пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою

Призначення одноразової компенсації 
батькам померлого учасника ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС, смерть якого пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою

44.

01191

Призначення одноразової 
компенсації дружинам 
(чоловікам), якщо та (той) не 
одружилися вдруге, померлих 
громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, 
участь в ліквідації наслідків інших 
ядерних аварій, у ядерних 
випробуваннях, військових 
навчаннях із застосуванням 
ядерної зброї, у складанні ядерних 
зарядів та здійсненні на них 
регламентних робіт

Призначення одноразової компенсації 
дружинам (чоловікам), якщо та (той) 
не одружилися вдруге, померлих 
громадян, смерть яких пов'язана з 
Чорнобильською катастрофою, участь 
в ліквідації наслідків інших ядерних 
аварій, у ядерних випробуваннях, 
військових навчаннях із застосуванням 
ядерної зброї, у складанні ядерних 
зарядів та здійсненні на них 
регламентних робіт

45.

00172

Призначення одноразової 
компенсації сім’ям, які втратили 
годувальника із числа учасників 
ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, смерть яких 
пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою

Призначення одноразової компенсації 
сім’ям, які втратили годувальника із 
числа учасників ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, смерть 
яких пов’язана з Чорнобильською 
катастрофою

46.

00170

Призначення компенсацій та 
допомоги дітям, які потерпіли від 
Чорнобильської катастрофи, дітям 
з інвалідністю, інвалідність яких 
пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, та їх батькам

Призначення компенсацій та допомоги 
дітям, які потерпіли від 
Чорнобильської катастрофи, дітям з 
інвалідністю, інвалідність яких 
пов'язана з Чорнобильською 
катастрофою, та їх батькам



47.

00169

Видача довідки про взяття на 
облік внутрішньо переміщеної 
особи

Видача довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи

48.

01257

Взяття на облік внутрішньо- 
переміщених осіб, які потребують 
надання житлового приміщення з 
фондів житла для тимчасового 
проживання

Взяття на облік внутрішньо- 
переміщених осіб, які потребують 
надання житлового приміщення з 
фондів житла для тимчасового 
проживання

49.

01433

Рішення про продовження строку 
надання житлового приміщення з 
фондів житла для тимчасового 
проживання внутрішньо- 
переміщених осіб

Рішення про продовження строку 
надання житлового приміщення з 
фондів житла для тимчасового 
проживання внутрішньо-переміщених 
осіб

50.

01622

Призначення грошової 
компенсації за належні для 
отримання жилі приміщення

Призначення грошової компенсації за 
належні для отримання жилі 
приміщення

51.
01775

Призначення одноразової 
натуральної допомоги «пакунок 
малюка»

Призначення одноразової натуральної 
допомоги «пакунок малюка»

52.

01227

Видача грошової компенсації 
вартості одноразової натуральної 
допомоги «пакунок малюка»

Видача грошової компенсації вартості 
одноразової натуральної допомоги 
«пакунок малюка»

53.

01997

Видача рішення про направлення 
на комплексну реабілітацію 
(абалітацію) осіб з інвалідністю, 
дітей з інвалідністю, дітей віком 
до трьох років (включно), які 
належать до групи ризику щодо 
отримання інвалідності, до 
реабілітаційної установи

Видача рішення про направлення на 
комплексну реабілітацію (абалітацію) 
осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю, дітей віком до трьох 
років (включно), які належать до групг 
ризику щодо отримання інвалідності, 
до реабілітаційної установи

54.

01996

Забезпечення направлення до 
реабілітаційної установи для 
надання реабілітаційних послуг 
дітям з інвалідністю за програмою 
«Реабілітація дітей з інвалідністю»

Забезпечення направлення до 
реабілітаційної установи для надання 
реабілітаційних послуг дітям з 
інвалідністю за програмою 
«Реабілітація дітей з інвалідністю»

55.

01262

Надання статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних 
дій та збройних конфліктів

Надання статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів

56.
01286

Надання статусу учасника 
бойових дій Надання статусу учасника бойових дій

57.

01198

Видача бланка-вкладки до 
посвідчення учасника бойових дій, 
особи з інвалідністю внаслідок 
війни

Видача бланка-вкладки до посвідчення 
учасника бойових дій, особи з 
інвалідністю внаслідок війни

58.
01285

Позбавлення статусу учасника 
бойових дій за заявою учасника

Позбавлення статусу учасника бойовик 
дій за заявою учасника



59.

01620

Призначення одноразової 
грошової допомоги у разі загибелі 
(смерті), інвалідності або 
часткової втрати працездатності 
без встановлення інвалідності 
військовослужбовців, 
військовозобов'язаних та 
резервістівв. які призвані на 
навчальні (або перевірочні) та 
спеціальні збори чи проходження 
служби у військовому резерві

Призначення одноразової грошової 
допомоги у разі загибелі (смерті), 
інвалідності або часткової втрати 
працездатності без встановлення 
інвалідності військовослужбовців, 
військовозобов'язаних та резервістівв. 
які призвані на навчальні(або 
перевірочні) та спеціальні збори чи 
проходження служби у військовому 
резерві

60.

01405

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

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

61.

01386

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

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

62.

01265

Прийняття рішення (згоди) про 
проведення психіатричного 
огляду або надання психіатричної 
допомоги оособі віком до 14 років 
у разі незгоди одного з батьків або 
за відсутності батьків

Прийняття рішення (згоди) про 
проведення психіатричного огляду абс 
надання психіатричної допомоги 
оособі віком до 14 років у разі незгоди 
одного з батьків або за відсутності 
батьків

63.
00139

Прийняття рішення щодо надання 
соціальних послуг

Прийняття рішення щодо надання 
соціальних послуг

64.

00225

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

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

65.
00239

Установлення статусу та видача 
посвідчень учасникам війни

Установлення статусу та видача 
посвідчень учасникам війни

66.
00241

Надання статусу особам з 
інвалідністю внаслідок війни

Надання статусу особам з інвалідністю 
внаслідок війни

67.

00226

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

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

68.

00228

Взяття на облік для забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням 
(путівками) ветеранів війни та 
осіб, на яких поширюється дія 
Законів України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» та «Про

Взяття на облік для забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням 
(путівками) ветеранів війни та осіб, на 
яких поширюється дія Законів України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії п 
соціального захисту» та «Про жертви 
нацистських переслідувань»



жертви нацистських 
переслідувань»

69.

00229

Взяття на облік для забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням 
(путівками) громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

Взяття на облік для забезпечення 
санаторно-курортним лікуванням 
(путівками) громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

70.

00227

Забезпечення санаторно- 
курортним лікуванням (путівками) 
осіб, які постраждали під час 
проведення антитерористичної 
операції, та яким установлено 
статус учасника бойових дій чи 
особи з інвалідністю внаслідок 
війни.

Забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням (путівками) осіб, які 
постраждали під час проведення 
антитерористичної операції, та яким 
установлено статус учасника бойових 
дій чи особи з інвалідністю внаслідок 
війни.

71.

00119

Видача направлення на 
забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації осіб 
з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю та інших категорій 
осіб

Видача направлення на забезпечення 
технічними та іншими засобами 
реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з 
інвалідністю та інших категорій осіб

72.

00168

Видача направлення до 
реабілітаційних установ особам з 
інвалідністю

Видача направлення до 
реабілітаційних установ особам з 
інвалідністю

73.

01392

Видача довідки про перебування 
на обліку в Єдиному державному 
реєстрі осіб, які мають право на 
пільги

Видача довідки про перебування на 
обліку в Єдиному державному реєстрі 
осіб, які мають право на пільги

74.

01195

Надання державної соцільної 
допомоги за дитиною до трьох 
років «Муніципальна няня»

Надання державної соцільної допомог! 
за дитиною до трьох років 
«Муніципальна няня»

75.

01981

Видача дозволу опікуну на 
вчинення правочинів щодо 
передання нерухомого майна або 
майна, яке потребує постійного 
управління, власником якого є 
підопічна недієздатна особа, в 
управління іншій особі за 
договором

Видача дозволу опікуну на вчинення 
правочинів щодо передання 
нерухомого майна або майна, яке 
потребує постійного управління, 
власником якого є підопічна 
недієздатна особа, в управління іншій 
особі за договором

76.

00125

Видача дозволу опікуну на 
вчинення правочинів щодо 
укладення договорів, які 
підлягають нотаріальному 
посвідченню та (або) державній 
реєстрації, у тому числі договорів 
щодо поділу або обміну 
житлового будинку, квартири

Видача дозволу опікуну на вчинення 
правочинів щодо укладення договорів, 
які підлягають нотаріальному 
посвідченню та (або) державній 
реєстрації, у тому числі договорів 
щодо поділу або обміну житлового 
будинку, квартири



77.

00127

Видача дозволу опікуну на 
вчинення правочинів щодо
управління нерухомим майном або 
майном, яке потребує постійного 
управління, власником якого є 
підопічна недієздатна особа

Видача дозволу опікуну на вчиненню 
правочинів щодо управлінню
нерухомим майном або майном, яю 
потребує постійного управління
власником якого є підопічн.
недієздатна особа

78.

00123

Видача дозволу опікуну на 
вчинення правочинів щодо 
відмови від майнових прав 
підопічного

Видача дозволу опікуну на вчинення 
правочинів щодо відмови від майновю 
прав підопічного

79.

00126

Видача дозволу опікуну на 
вчинення правочинів стосовно 
укладення договорів щодо іншого 
цінного майна

Видача дозволу опікуну на вчиненню 
правочинів стосовно укладенню
договорів щодо іншого цінного майна

80.

00124

Видача дозволу опікуну на 
вчинення правочинів щодо 
видання письмових зобов’язань 
від імені підопічного

Видача дозволу опікуну на вчинення 
правочинів щодо видання письмових 
зобов’язань від імені підопічного

81.

01980

Видача піклувальнику дозволу на 
надання згоди особі, дієздатність 
якої обмежена, на вчинення 
правочинів щодо укладення 
договорів щодо іншого цінного 
майна

Видача піклувальнику дозволу на 
надання згоди особі, дієздатність якої 
обмежена, на вчинення правочинів 
щодо укладення договорів щодо 
іншого цінного майна

82.

00131

Видача піклувальнику дозволу на 
надання згоди особі, дієздатність 
якої обмежена, на вчинення 
правочинів щодо укладення 
договорів, які підлягають 
нотаріальному посвідчення та 
(або) державній реєстрації, у тому 
числі щодо поділу або обміну 
житлового будинку, квартири

Видача піклувальнику дозволу на 
надання згоди особі, дієздатність якої 
обмежена, на вчинення правочинів 
щодо укладення договорів, які 
підлягають нотаріальному посвідчення 
та (або) державній реєстрації, у тому 
числі щодо поділу або обміну 
житлового будинку, квартири

83.

00130

Видача піклувальнику дозволу для 
надання згоди особі, дієздатність 
якої обмежена, на вчинення 
правочинів щодо видання
письмових зобов’язань від імені 
підопічного

Видача піклувальнику дозволу дл; 
надання згоди особі, дієздатність яко 
обмежена, на вчинення правочині: 
щодо видання письмових зобов’язан 
від імені підопічного

84.

00129

Видача піклувальнику дозволу для 
надання згоди особі, дієздатність 
якої обмежена, на вчинення 
правочинів щодо відмови від 
майнових прав підопічного

Видача піклувальнику дозволу дл; 
надання згоди особі, дієздатність яко 
обмежена, на вчинення правочині) 
щодо відмови від майнових праї 
підопічного

85. 01241 Надання допомоги на поховання 
деяких категорій осіб

Надання допомоги на поховання 
деяких категорій осіб

86.

01601

Надання громадянам статусу 
особи, яка проживає і працює 
(навчається) на території 
населеного пункту, якому надано 
статус гірського

Надання громадянам статусу особи, 
яка проживає і працює (навчається) на 
території населеного пункту, якому 
надано статус гірського



87.

02114

Видача нового посвідчення 
громадянина, який проживає, 
працює(навчається) на території 
гірського населеного пункту.

Видача посвідчення громадянина, як?:-' 
проживає,працює (навчається) на 
території гірського населеного пункт'-

88.
01268

Повідомна реєстрація галузевих 
(міжгалузевих) і територіальних 
угод, колективних договорів

Повідомна реєстрація галузевих 
(міжгалузевих) і територіальних угод, 
колективних договорів

89.
01170

Видача дозволу на застосування 
праці іноземців та осіб без 
громадянства

Видача дозволу на застосування праці 
іноземців та осіб без громадянства

90.
01172

Внесення змін до дозволу на 
застосування праці іноземців та 
осіб без громадянства

Внесення змін до дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб 
без громадянства

91.
01173

Продовження дії дозволу на 
застосування праці іноземців та 
осіб без громадянства

Продовження дії дозволу на 
застосування праці іноземців та осіб 
без громадянства

92.
01171

Скасування дозволу на 
застосування праці іноземців та 
осіб без громадянства

Скасування дозволу на застосування 
праці іноземців та осіб без 
громадянства

93. Надання матеріальної допомоги 
громадянам

94. 00030 Державна реєстрація народження 
дитини та її походження

Державна реєстрація народження 
дитини та її походження

95. 00031 Державна реєстрація шлюбу Державна реєстрація шлюбу
96. 00033 Державна реєстрація смерті Державна реєстрація смерті
97.

00983
Внесення змін до актових записів 
цивільного захисту, їх поновлення 
та анулювання

Внесення змін до актових записів 
цивільного захисту, їх поновлення та 
анулювання

98. 00032 Державна реєстрація розірвання 
шлюбу

Державна реєстрація розірвання 
шлюбу

99. 00868 Державна реєстрація зміни імені Державна реєстрація зміни імені
100

01418
Видача витягу з Державного 
реєстру актів цивільного стану 
громадян

Видача витягу з Державного реєстру 
актів цивільного стану громадян

101
01854

Повторна видача свідоцтва про 
державну реєстрацію акта 
цивільного стану

Повторна видача свідоцтва про 
державну реєстрацію акта цивільного 
стану

102 01369 Комплексна послуга «єМалятко» Комплексна послуга «єМалятко»:
103 00034 Реєстрація місця проживання Реєстрація місця проживання
104

01217 Реєстрація місця проживання 
дитини до 14 років

Реєстрація місця проживання дитини 
до 14 років

105 00040 Реєстрація місця перебування Реєстрація місця перебування
106 00037 Зняття з реєстрації місця 

проживання Зняття з реєстрації місця проживання

107
00038

Видача довідки про реєстрацію 
місця проживання або місця 
перебування особи

Видача довідки про реєстрацію місця 
проживання або місця перебування 
особи

108 00039 Видача довідки про зняття з 
реєстрації місця проживання

Видача довідки про зняття з реєстрації 
місця проживання



109

00029

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

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

110

00026

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

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

111
00244 Видача довідки про наявність у 

фізичної особи земельних ділянок
Видача довідки про наявність у 
фізичної особи земельних ділянок

112
00036

Взяття на облік громадян,які 
потребують поліпшення житлових 
умов

Взяття на облік громадян,які 
потребують поліпшення житлових 
умов

113
00233

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

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

114

00188

Встановлення зручного для 
населення режиму роботи 
підприємств комунального 
господарства, торгівлі та 
громадського харчування, 
побутового обслуговування , що 
належать до комунальної 
власності відповідних 
територіальних громад

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

115
00153

Прийняття рішення про 
присвоєння адреси об'єкту 
нерухомого майна

Присвоєння адреси об'єкту нерухомогс 
майна

116

00265

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

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

117
00144 Призначення державної допомоги 

при народженні дитини
Надання державної допомоги при 
народженні дитини

118
00150 Призначення державної допомоги 

на дітей одиноким матерям
Надання державної допомоги на дітей 
одиноким матерям

119

01255

Призначення грошової 
компенсації замість санаторно- 
курортної путівки особам з 
інвалідністю внаслідок війни та 
прирівняним до них особам

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

J 20
000251 Виплата допомоги на поховання

Надання допомоги на поховання 
деяких категорій осіб



001007

Призначення тимчасової 
державної соціальної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла 
загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату

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

122

001487

Видача довідки про отримання 
(неотримання) соціальної 
допомоги

Видача довідки про отримання 
(неотримання) соціальної допомоги

123

000139

*

Прийняття рішення про надання 
соціальних послуг

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

124 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.

125 Надання державної допомоги особі, 
яка доглядає за хворою дитиною.

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

127 Встановлення статусу члена сім'ї 
загиблого ветерана війни

128 Видача посвідчення особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю
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