ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Кролевецької міської ради
сьомого скликання від 28.03.2019
ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через
віддалені робочі місця центру надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Кролевецької міської ради
№
п/п
1

Код
послуги
01
01-01

2

01-02

3

01-03

4

01-04

5

01-05

6

01-06

7

01-07

8

01-08

Найменування адміністративної
Правові підстави для надання
послуги
адміністративної послуги
Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
Державна реєстрація юридичної
Закон України "Про державну
особи (у тому числі громадського
реєстрацію юридичних осіб,
формування)
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань"
Державна реєстрація змін до
відомостей про юридичну особу, у
тому числі громадське формування,
що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, у тому
числі змін до установчих
документів юридичної особи, у тому
числі громадського формування
Державна реєстрація переходу
юридичної особи на діяльність на
підставі модельного статуту
Державна реєстрація переходу
юридичної особи з модельного
статуту на діяльність на підставі
установчого документа
Державна реєстрація включення
відомостей про юридичну особу, у
тому числі громадське формування,
зареєстровану до 01.07.2004,
відомості про яку не містяться в
Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських
формувань
Державна реєстрація рішення про
виділ юридичної особи, у тому
числі громадського формування
Державна реєстрація рішення про
припинення юридичної особи, у
тому числі громадського
формування
Державна реєстрація рішення про
відміну рішення про припинення

9

01-09

10

01-10

11

01-11

12

01-12

13

01-13

14

01-14

15

01-15

16

01-16

17

01-17

18

01-18

юридичної особи (у тому числі
громадського формування)
Державна реєстрація зміни складу
комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії),
голови комісії або ліквідатора (у
тому числі громадського
формування)
Державна реєстрація припинення
юридичної особи (у тому числі
громадського формування) в
результаті її ліквідації
Державна реєстрація припинення
юридичної особи (у тому числі
громадського формування) в
результаті її реорганізації
Державна реєстрація створення
відокремленого підрозділу
юридичної особи (у тому числі
громадського формування)
Державна реєстрація змін до
відомостей про відокремлений
підрозділ юридичної особи (у тому
числі громадського формування),
що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань
Державна реєстрація припинення
відокремленого підрозділу
юридичної особи (у тому числі
громадського формування)
Державна реєстрація фізичної
особи-підприємця
Державна реєстрація включення
відомостей про фізичну особупідприємця, зареєстровану до
01.07.2004, відомості про яку не
містяться в Єдиному державному
реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських
формувань
Державна реєстрація змін до
відомостей про фізичну особупідприємця, що містяться в
Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських
формувань
Державна реєстрація припинення
підприємницької діяльності
фізичної особи-підприємця

Закон України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань"

19

01-19

20

02
02-01

21

02-02

22

02-03

23

02-04

24

02-05

25

02-06

26

02-07

27

02-08

28

02-09

29

03
03-01

30

03-02

31

03-03

Надання відомостей з Єдиного
Закон України "Про державну
державного реєстру юридичних
реєстрацію юридичних осіб,
осіб, фізичних осіб-підприємців та
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань (виписка з
громадських формувань"
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських
формувань у паперовій формі для
проставляння апостиля, витяг з
Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських
формувань, копії документів, що
містяться в реєстраційній справі
відповідної юридичної особи,
громадського формування, що не
має статусу юридичної особи,
фізичної особи-підприємця)
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно
Державна реєстрація права
Закон України "Про державну
власності на нерухоме майно
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень"
Державна реєстрація інших
(відмінних від права власності)
речових прав на нерухоме майно
Державна реєстрація обтяжень
нерухомого майна
Взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна
Внесення змін до записів
Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень
Скасування державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень
Скасування запису Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно
Скасування рішення державного
реєстратора
Надання інформації з Державного
реєстру речових прав на нерухоме
майно
Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців
Реєстрація місця
Закон України "Про свободу
проживання/перебування фізичних
пересування та вільний вибір
осіб
місця проживання в Україні"
Зняття з реєстрації місця
проживання/перебування фізичних
осіб
Внесення зміни назви вулиць до
паспорту

32

03-04

33

03-05

34

03-06

35

03-07

36

03-08

37

04
04-01

38

05
05-01

39

05-02

40

05-03

41

05-04

Уточнення адреси та нумерації
будинку в паспорті громадянина
Видача довідки про зареєстроване
місце проживання фізичної особи
Видача довідки про зняття з
реєстрації місця проживання
фізичної особи
Видача довідки про склад сім’ї або
зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб

Закони України "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про
свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в
Україні", "Про державну
соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям", "Про
адміністративні послуги", "Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо
розширення повноважень органів
місцевого самоврядування та
оптимізації надання
адміністративних послуг"
Видача довідки про останнє місце
Закони України "Про місцеве
реєстрації фізичної особи
самоврядування в Україні", "Про
свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в
Україні", "Про адміністративні
послуги", "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України щодо розширення
повноважень органів місцевого
самоврядування та оптимізації
надання адміністративних
послуг", "Про нотаріат"
Паспортні послуги
Вклеювання до паспорта
Положення про паспорт
громадянина України (у формі
громадянина України,
книжечки) фотокартки при
затверджене постановою
досягненні громадянином 25- або
Верховної Ради України від
45-річного віку
26.06.1992 № 2503-ХІІ
Питання місцевого значення
Внесення змін до рішення
Закон України "Про місцеве
виконавчого комітету Кролевецької
самоврядування в Україні"
міської ради
Присвоєння тимчасової поштової
Закон України "Про місцеве
адреси
самоврядування в Україні", "Про
основи містобудування", Порядок
Присвоєння самостійної поштової
присвоєння та зміни поштових
адреси
адрес об'єктам нерухомого майна
Зміна самостійної поштової адреси
міста Кролевець, затверджений
рішенням Кролевецької міської
ради шостого скликання від
23.03.2011

42

05-05

43

05-06

44
45

05-07
05-08

46
47

05-09
05-10

48

05-11

49

05-12

50
51

05-13
05-14

52

05-15

53

05-16

54

05-17

55

05-18

56

05-19

57

05-20

Видача дубліката свідоцтва про
Закон України "Про місцеве
право власності на нерухоме майно
самоврядування в Україні"
Видача довідки про склад сім’ї
Житловий кодекс Української РСР
наймача квартири (одноквартирного
будинку) та займані ними
приміщення
Взяття на квартирний облік
Взяття на соціальний квартирний
облік
Зняття з квартирного обліку
Видача довідки з місця проживання
та прописку для квартирного обліку
(форми Ф3)
Видача дозволу про надання згоди
на реєстрацію місця проживання в
державну неприватизовану
квартиру
Надання дозволу на зміну договору
найму в державній
неприватизованій квартирі
Надання жилих приміщень в оренду
Цивільний кодекс України,
Житловий кодекс Української
Надання жилих приміщень в
РСР, Закон України "Про місцеве
гуртожитку
самоврядування в Україні"
Переведення садового (дачного)
Закон України "Про місцеве
будинку у житловий будинок
самоврядування в Україні",
Порядок переведення дачних і
садових будинків, що
відповідають державним
будівельним нормам, у жилі
будинки, затверджений
постановою Кабінету Міністрів
України від 29.04.2015 № 321
Видача ордеру на видалення
Закон України "Про благоустрій
зелених насаджень
населених пунктів", Порядок
видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах,
затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від
01.08.2006 № 1045
Видача дозволу на розміщення
Закон України "Про рекламу"
зовнішньої реклами
Прийняття рішення щодо поділу та
Земельний кодекс України
об'єднання земельної ділянки
комунальної власності
Затвердження (погодження)
технічної документації із
землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок
Надання дозволу на розроблення
Земельний кодекс України, Закон
технічної документації із
України "Про землеустрій"
землеустрою щодо встановлення

(відновлення) меж земельної
ділянки в натурі (на місцевості)
Надання дозволу на розроблення
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки
Внесення змін до діючого договору
оренди землі
Припинення договору оренди землі
Поновлення договору оренди землі
Надання дозволу на проведення
експертної грошової оцінки
земельної ділянки та продаж
земельної ділянки
несільськогосподарського
призначення, на якій розташовано
об’єкт нерухомого майна, що є
власністю покупця цієї ділянки,
межі якої визначено в натурі та без
зміни її цільового призначення
Припинення права користування
земельною ділянкою
Передача у власність земельної
ділянки, що перебуває у
комунальній власності

58

05-21

59

05-22

60
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05-23
05-24
05-25
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05-26

64

05-27

65

05-28

Передача в оренду земельної
ділянки із земель комунальної
власності

66

05-29

67

05-30

68

05-31

69

05-32

70

05-33

71

05-34

72
73

05-35
05-36

Надання у постійне користування
земельних ділянок із земель
комунальної власності
Надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки зі
зміною цільового призначення
Зміна цільового призначення
земельної ділянки
Припинення права власності на
земельну ділянку у разі
добровільної відмови власника
землі
Відмова від земельної ділянки, яка
знаходиться у користуванні у разі
добровільної відмови
землекористувача
Видача довідки про підтвердження
трудового стажу
Видача довідки про заробітну плату
Видача довідки про заробітну плату
для обчислення пенсії

Земельний кодекс України, Закон
України "Про оренду землі"
Земельний кодекс України, Закон
України "Про оцінку земель"

Земельний кодекс України
Земельний кодекс України,
Закони України "Про
землеустрій", "Про державний
земельний кадастр"
Земельний кодекс України,
Закони України "Про оренду
землі","Про державний земельний
кадастр"
Земельний кодекс України, Закон
України "Про державний
земельний кадастр"
Земельний кодекс України,
Закони України "Про місцеве
самоврядування в Україні", "Про
землеустрій"

Земельний кодекс України

Кодекс законів про працю
України

74

05-37

75

05-38

76

05-39

77

05-40

78

05-41

79

05-42

80

05-43

81

05-44

82

05-45

Реєстрація декларації про готовність
до експлуатації об'єкта, будівництво
якого здійснено на підставі
будівельного паспорта
Реєстрація декларації про готовність
до експлуатації об'єкта, що за
класом наслідків (відповідальності)
належить до об'єктів з незначними
наслідками (СС1)
Подання повідомлення про початок
виконання будівельних робіт щодо
об'єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі
будівельного паспорта/про зміну
даних у повідомленні про початок
виконання будівельних робіт щодо
об'єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі
будівельного паспорта
Подання повідомлення про початок
виконання будівельних робіт щодо
об'єктів, що за класом наслідків
(відповідальності) належать до
об'єктів з незначними наслідками
(СС1)/про зміну даних у
повідомленні про початок
виконання будівельних робіт щодо
об'єктів, що за класом наслідків
(відповідальності) належать до
об'єктів з незначними наслідками
(СС1)
Видача дозволу опікуну на
вчинення правочинів щодо відмови
від майнових прав підопічного
Видача дозволу опікуну на
вчинення правочинів щодо видання
письмових зобов’язань від імені
підопічного
Видача дозволу опікуну на
вчинення правочинів щодо
укладення договорів, які підлягають
нотаріальному посвідченню та (або)
державній реєстрації, в тому числі
договорів щодо поділу або обміну
житлового будинку, квартири
Видача дозволу опікуну на
вчинення правочинів щодо
укладення договорів щодо іншого
цінного майна
Видача дозволу опікуну на
вчинення правочинів щодо
управління нерухомим майном або

Закон України "Про регулювання
містобудівної діяльності"

Цивільний кодекс України,
Сімейний кодекс України
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майном, яке потребує постійного
управління, власником якого є
підопічна недієздатна особа
Видача дозволу опікуну на
вчинення правочинів щодо
передання нерухомого майна або
майна, яке потребує постійного
управління, власником якого є
підопічна недієздатна особа, за
договором в управління іншій особі
Видача дозволу органом опіки та
Сімейний кодекс України
піклування батькам або особам, що
їх замінюють, малолітньої дитини
вчиняти правочини щодо майнових
прав дитини: укладати договори, які
підлягають нотаріальному
посвідченню та (або) державній
реєстрації, в тому числі договори
щодо поділу або обміну житлового
будинку, квартири; видавати
письмові зобов'язання від імені
дитини; відмовлятися від майнових
прав дитини
Видача дозволу органом опіки та
піклування неповнолітній дитині за
згодою батьків або осіб, що їх
замінюють, вчиняти правочини
щодо майнових прав дитини:
укладати договори, які підлягають
нотаріальному посвідченню та (або)
державній реєстрації, в тому числі
договори щодо поділу або обміну
житлового будинку, квартири;
видавати письмові зобов'язання від
імені дитини; відмовлятися від
майнових прав дитини
Видача дозволу батькам або особам,
що їх замінюють, малолітньої
дитини на вчинення правочинів
щодо її майнових прав видання
письмових зобов’язань від імені
дитини
Видача дозволу неповнолітній
дитині за згодою батьків або осіб,
що їх замінюють, на вчинення
правочинів щодо її майнових прав
видання письмових зобов’язань від
імені дитини
Послуги Пенсійного фонду України*
Надання довідкової інформації
Закони України "Про пенсійне
(номери телефонів, адреси
забезпечення", "Про
оригіналів Пенсійного фонду,
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режим роботи, порядок звернень на
загальнообов’язкове державне
прийом, попередній запис на
пенсійне страхування"
прийом тощо)
Попередній запис на прийом до
керівництва територіального
управління або керівників
структурних підрозділів управління
Надання консультацій, роз’яснень
щодо застосування законодавства
про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування, пенсійне
забезпечення, прав та обов’язків
платників єдиного соціального
внеску та застрахованих осіб
Прийом замовлень на видачу
довідок про розмір пенсії;
перебування на обліку; заробітну
плату за формою ОК-5 (ОК-2, ОК-7)
Видача виготовлених довідок,
оригіналів трудових книжок
Допомога в заповненні та прийом
Закони України "Про пенсійне
анкети на виготовлення пенсійного
забезпечення", "Про
посвідчення
загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування"
Видача пенсійного посвідчення
Надання переліку документів,
необхідних для призначення
(перерахунку) пенсій, допомоги на
поховання
Прийом документів для проведення
попередньої оцінки права особи на
призначення пенсії, її перерахунок
Прийом заяв про надання допомоги
у витребуванні документів,
необхідних для підтвердження
страхового стажу, заробітної плати
для призначення (перерахунку)
пенсії
Прийом заяв та документів щодо
переведення виплати пенсії за
новим місцем проживання; виплати
пенсії за довіреністю; зміни способу
виплати пенсії; поновлення виплати
пенсії; перерахунок призначення
пенсії; встановлення пенсії за
особливі заслуги перед Україною;
виплата недоотриманої пенсії
Послуги соціального характеру**
Прийом документів для
Постанова Кабінету Міністрів
призначення субсидій для
України від 21.10.1995 № 848
відшкодування витрат на оплату
"Про спрощення порядку надання
житлово-комунальних послуг,
населенню субсидій для
придбання скрапленого газу,
відшкодування витрат на оплату

твердого та рідкого пічного
побутового палива
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Прийом документів для
призначення державної соціальної
допомоги малозабезпеченим сім’ям
Прийом документів для
призначення державної допомоги у
зв’язку з вагітністю та пологами
особам, які не застраховані в
системі загальнообов’язкового
державного соціального
страхування
Прийом документів для
призначення державної допомоги
при народженні дитини
Прийом документів для
призначення державної допомоги на
дітей, над якими встановлено опіку
чи піклування
Прийом документів для
призначення державної допомоги на
дітей одиноким матерям
Надання державної соціальної
допомоги особам з інвалідністю з
дитинства та дітям з інвалідністю
Надання державної соціальної
допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та особам з
інвалідністю
Прийом документів для
призначення компенсаційної
виплати фізичній особі, яка надає
соціальні послуги
Прийом документів для
призначення щомісячної
компенсаційної виплати
непрацюючій особі, яка здійснює
догляд за особою з інвалідністю
I групи або за особою, яка досягла
80-річного віку
Надання грошової допомоги особі,
яка проживає разом з особою з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, який за
висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує

житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного
побутового палива"
Закон України "Про державну
соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям"
Закон України "Про державну
допомогу сім’ям з дітьми"

Закон України "Про державну
допомогу сім’ям з дітьми"
Закон України "Про державну
соціальну допомогу особам з
інвалідністю з дитинства та дітям
з інвалідністю"
Закон України "Про державну
соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та особам
з інвалідністю"
Порядок призначення і виплати
компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги,
затверджений постановою
Кабінету Міністрів України від
29.04.2004 № 558
Постанова Кабінету Міністрів
України від 26.07.1996 № 832
"Про підвищення розмірів
державної допомоги окремим
категоріям громадян"
Постанова Кабінету Міністрів
України від 02.08.2000 № 1192
"Про надання щомісячної
грошової допомоги особі, яка
проживає разом з особою з
інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу, яка

постійного стороннього догляду, на
догляд за ним
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Призначення одноразової
матеріальної допомоги особі з
інвалідністю або непрацюючій
малозабезпеченій особі
Призначення допомоги громадянам,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи
(щорічна допомога на оздоровлення;
грошова компенсація вартості
продуктів харчування;
відшкодування коштів за придбані
лікарські засоби; надання
санаторно-курортних путівок)

за висновком лікарської комісії
медичного закладу потребує
постійного стороннього догляду,
на догляд за нею"
Закон України "Про основи
соціальної захищеності осіб з
інвалідністю в Україні"
Закон України "Про статус і
соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи"

Примітка:
* - послуги Пенсійного фонду України надаються через віддалені робочі місця центру
надання адміністративних послуг виконавчого комітету Кролевецької міської ради його
представниками згідно з графіком прийому громадян;
**- соціальні послуги будуть надаватися після повного об'єднання територіальної
громади Кролевецького району згідно з перспективним планом формування територій громад
Сумської області.

