
Інформація про адміністративні послуги що надаються районними державними адміністраціями, підприємствами, установами та 
організаціями, що належать до сфери їх управління для внесення її до реєстру адміністративних послуг 

 
Бердянська райдержадміністрація 

 
№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Відділ містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 
Погодження 

проектів відведення 
земельної ділянки 

Безоплатно Висновок ст. 51,186 
Земельного Кодексу України 

- 

2 Відділ містобудування та архітектури 
райдержадміністрації 

Містобудівні умови 
та обмеження 

забудови земельної 
ділянки 

Безоплатно Висновок ст. 29 Закону України «Про 
регулювання містобудівної 

діяльності» 

- 

3 Відділ містобудування та архітектури 
райдержадміністрації 

Будівельний 
паспорт на 

будівництво 
житлових, садових 

будинків та 
господарських 

приміщень 

Безоплатно Будівельний 
паспорт 

ст. 27 Закону України „Про 
регулювання містобудівної 

діяльності” 

- 

4 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 

юридичних та 
фізичних осіб 

Фізичні особи – збір 
у розмірі двох 

неоподатковуваних 
мінімумів доходів 

громадян; 
Юридичні особи – 

збір у розмірі десяти 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 
громадян згідно 

Закону України від 
15.05.2003 № 755-ІУ 

«Про державну 
реєстрацію 

юридичних та 
фізичних осіб – 
підприємців» 

Виписка Закон України «Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб 
– підприємців» ст. 24,  42 

- 
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5 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 

юридичних осіб та 
до відомостей 

фізичних осіб – 
підприємців 

Юридичні особи – 
збір у розмірі трьох 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 

громадян; 
фізичні особи – збір 

у розмірі 30% від 
двох 

неоподатковуваних 
мінімумів громадян 

згідно Закону 
України  від 

15.05.2003 № 755-ІУ 
«Про державну 

реєстрацію 
юридичних та 

фізичних осіб – 
підприємців» 

Виписка Закон України «Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб 
– підприємців» ст. 29, 45 

- 

6 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Видача дублікату 
оригіналу 

установчих 
документів 

За заміну свідоцтва – 
плата у розмірі 

одного 
неоподатковуваного 

мінімуму доходів 
громадян; 

За публікацію 
повідомлення про 
втрату свідоцтва – 

плата у розмірі трьох 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 

згідно Закону 
України від 

15.05.2003 № 755-ІУ 
«Про державну 

реєстрацію 
юридичних та 

фізичних осіб – 

Дублікат 
установчих 
документів 

Закон України «Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб 
– підприємців» 

- 

7 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Видача виписки з 
ЄДР 

Плата у розмірі 
одного 

неоподатковуваного 
мінімуму доходів 
громадян згідно 

Закону України від 
15.05.2003 № 755-ІУ 

«Про державну 
реєстрацію 

Виписка Закон України «Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб 
– підприємців» ст. 21 

- 
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юридичних та 
фізичних осіб – 
підприємців» 

8 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Публікація 
повідомлення в 

спеціалізованому 
друкованому засобі 
масової інформації 

«Бюлетень 
державної реєстрації 

Фізичні особи – 
плата у розмірі  

одного 
неоподаткованого 
мінімуму доходів 

громадян; по іншим 
реєстраційним діям, 

які потребують 
публікації в 

спеціалізованому 
друкованому засобі – 
плата у розмірі трьох 

неоподаткованих 
мінімумів доходів 
громадян згідно 

Закону України від 
15.05.2003 № 755-ІУ 

«Про державну 
реєстрацію 

юридичних та 
фізичних осіб – 
підприємців» 

Публікація Закон України «Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб 
– підприємців» 

- 

9 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Проведення 
державної реєстрації 
об'єднань громадян, 

видача свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
об’єднань громадян 

Безоплатно Свідоцтво Закон України «Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб 
– підприємців» 

- 

10 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Видача витягу з 
Єдиного державного 

Реєстру 

Плата у розмірі трьох 
неоподаткованих 
мінімумів доходів 

громадян та 3,5 грн. 
за кожен наступний 
аркуш згідно Закону 

України від 
15.05.2003 № 755-ІУ 

«Про державну 
реєстрацію 

юридичних та 
фізичних осіб – 
підприємців» 

Витяг Закон України «Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб 
– підприємців» 

- 

11 Відділ освіти райдержадміністрації Видача свідоцтва Безоплатно Свідоцтво ст. 34 Закону України «Про - 
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про базову середню 
освіту 

загальну середню освіту» ; 
с. 27 Закону України «Про 

освіту» 
12 Відділ освіти райдержадміністрації Видача атестату про 

повну середню 
освіту 

Безоплатно Свідоцтво ст. 34 Закону України «Про 
загальну середню освіту» ; 
с. 27 Закону України «Про 

освіту» 

- 

13 Архівний відділ райдержадміністрації Видача довідок Безоплатно Довідка Закон України «Про внесення 
змін до Закону України "Про 
національний архівний фонд 

і архівні установи» ст.18, 
ст.20 

- 

14 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації 

Погодження 
проектів відведення 
земельних ділянок 

Безоплатно Висновок Закон України «Про охорону 
культурної спадщини» 

- 

15 Селищна/сільські ради Видача дозволу на 
розміщення 

зовнішньої реклами 

Безоплатно Рішення сесії Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

«Про рекламу», «Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» 

- 

16 Селищна/сільські ради Видача довідок про 
склад сім’ї. місце 
проживання, про 

наявність 
земельного паю та 

реалізацію 
сільськогосподарськ

ої продукції 

Безоплатно Довідка Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні 

- 

17 Селищна/сільські ради Видача рішення про 
надання земельної 
ділянки у власність 
та користування на 

правах оренди 

Безоплатно Рішення сесії Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
«Про дозвільну систему у 

сфері господарської 
діяльності», «Про 

землеустрій» 

- 

18 Селищна/сільські ради Видача дозволу на 
розроблення 

проекту відведення 
земельної ділянки 

Безоплатно Рішення сесії Земельний кодекс України, 
Закони України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 
«Про дозвільну систему у 

сфері господарської 
діяльності», «Про 

землеустрою» 

- 

19 Селищна/сільські ради Реєстрація актів 
цивільного стану 

Безоплатно Свідоцтво Закон України  «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

Закон України 
„Про органи державної 

реєстрації цивільного стану” 

- 
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Василівська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 
Розпорядження про 

надання статусу 
дитини-сироти, 

дитини, позбавленої 
батьківського 

піклування, надання 
цивільної 

дієздатності тощо 

Безоплатно 
Постанова кабінету 
Міністрів України 

від 24.09.2008 №866 
"Питання діяльності 

органів опіки та 
піклування, 
пов’язаної із 

захистом прав 
дитини" 

Розпорядження Ст. 5 ЗУ «Про забезпечення  
організаційно - правових умов 

соціального захисту  дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» 

В стадії розробки 

2 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Розпорядження про 
дарування, міну, 
купівлю-продаж 

житла 

Безоплатно 
Постанова КМУ 

від24.09.2008 
№866 

Розпорядження Ст.177 Сімейного кодексу 
України, 

Ст.12 ЗУ «Про основи 
соціального захисту 

бездомних громадян і 
безпритульних дітей» 

В стадії розробки 

3 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Розпорядження про 
створення, 
поповнення  

прийомних сімей, 
дитячого будинку 

сімейного типу 

Безоплатно 
Постанова КМУ 
від 26.04.2002 
№564  «Про 

затвердження 
Положення про 

дитячий будинок 
сімейного типу», 
Постанова КМУ 
від 26.04.2002 
№565  «Про 

затвердження 
Положення про 
прийомні сім’ї» 

Розпорядження Ст. ст.256-4, 256-8 Сімейного 
кодексу України 

В стадії розробки 

4 Служба у справах дітей Розпорядження про Безоплатно Розпорядження Ст.243 СКУ,  ЗУ «Про В стадії розробки 
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райдержадміністрації встановлення опіки, 
піклування 

 
Постанова КМУ від 

24.09.2008 
№866 

забезпечення  організаційно - 
правових умов соціального 
захисту  дітей-сиріт, дітей, 
позбавлених батьківського 

піклування» 
5 Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 
Розпорядження про 
влаштування дітей 

до державних 
закладів 

Безоплатно 
Постанова КМУ 

від24.09.2008 
№866 

Розпорядження ст.167 Сімейного кодексу 
України 

В стадії розробки 

6 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Розпорядження про 
реєстрацію 
народження 

покинутих дітей 

Безоплатно 
Постанова КМУ 

від24.09.2008 
№866 

Розпорядження ч.2 ст.135 Сімейного кодексу 
України 

В стадії розробки 

7 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Розпорядження про 
зміну прізвища 

дітям 

Безоплатно 
Постанова КМУ 

від24.09.2008 
№866 

Розпорядження ст.148 Сімейного кодексу 
України 

В стадії розробки 

8 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Висновки про 
позбавлення 

батьківських прав 

Безоплатно 
Постанова КМУ 

від24.09.2008 
№866 

Висновки ст. 19 Сімейного кодексу 
України 

В стадії розробки 

9 Відділ   містобудування   та    архітектури    
райдержадміністрації 

Надання 
містобудівних    

умов   та    
обмеження   

забудови  земельної    
ділянки 

Безоплатно 
Наказ   

Мінрегіонбуду  від  
07.07.2011   №  109 

Містобудівні умови 
та обмеження 

ст.29 Закону   України    «Про   
регулювання    містобудівної   

діяльності» 

В стадії розробки 

10 Відділ з питань надзвичайних ситуацій 
райдержадміністрації 

Надання дозволу на 
експлуатацію 

об’єктів підвищеної 
небезпеки 

 
 

Безоплатно 
Постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 15.10.2003 № 

1631 «Про 
затвердження 

Порядку видачі 
дозволів Державним 
комітетом з нагляду 
за охороною праці» 
Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від 11.07.2002 № 956 
«Про ідентифікацію 

та декларування  
безпеки об'єктів 

підвищеної 

Дозвіл ст. 13 Закон України «Про 
дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» від 
06.09.2005 № 2806-ІV, Закон 

України «Про об’єкти 
підвищеної небезпеки” від 

18.01.2001 № 2245-111, 
 

В стадії розробки 
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небезпеки» 
Розпорядження 

голови 
райдержадміністрації 
від 23.05.2006 № 269 

«Про надання 
дозволу на 

експлуатацію 
об’єктів підвищеної 

небезпеки» 
11 Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації 
Видача посвідчень 
батьків та дитини з 
багатодітної сім'ї 

Безоплатно 
Постанова КМУ 

України від 
02.03.2010 № 209 
(2402-14) «Деякі 

питання 
виготовлення і видачі 
посвідчень батьків та 
дитини з багатодітної 

сім'ї» 

Посвідчення ст. 13 ЗУ «Про охорону 
дитинства» 

В стадії розробки 

12 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача посвідчень: 
- інвалід війни 
- учасник війни 

Безоплатно 
Постанова КМУ від 

12.05.1994 №302 
 

Посвідчення  
 

ЗУ “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 

захисту” від 22.10.1993 р. 

В стадії розробки 

13 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

 
Надання санаторно-
курортних путівок 

Безоплатно 
Постанова КМУ від 

22.06.2006 №187 

Путівка  В стадії розробки 

14 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

 
Видача посвідчення 

ветерана праці 
Видача талонів на 

проїзд 

Безоплатно 
Постанова КМУ від 

29.07.1994 № 521 

Посвідчення 
Талон 

ЗУ “Про основні засади 
соціального захисту 

ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в 
Україні” від 16.12.1993 

В стадії розробки 

15 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача посвідчень 
жертв нацистських 

переслідувань 

Безоплатно 
Постанова КМУ                   
від 27 вересня 

2000 р. 
№1467 

Посвідчення ст. 5 ЗУ “Про жертви 
нацистських переслідувань” 

23.03.2000р. № 1584 - ІІІ 

В стадії розробки 

16 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача посвідчень: 
- інвалід війни 

- учасника війни 

Безоплатно 
Постанова КМУ від 

12.05.1994 №302 

Посвідчення ЗУ “Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 

захисту” від 22.10.1993 р. 

В стадії розробки 

17 Відділ освіти райдержадміністрації Видача свідоцтва Безоплатно 
Наказ Міністерства 

освіти і науки 

Свідоцтво ст.27 Закону України «Про 
освіти» 

В стадії розробки 
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України від 
13.08.2007 № 737 

18 Відділ освіти райдержадміністрації Видача атестату Безоплатно 
Наказ Міністерства 

освіти і науки 
України від 

13.08.2007 № 737 

Атестат ст.27 Закону України «Про 
освіти» 

В стадії розробки 

19 Відділ освіти райдержадміністрації Видача Свідоцтва про 
здобуття робітничої 

кваліфікації 

Безоплатно 
Наказ Міністерства 

освіти і науки 
України від 

13.08.2007 № 737 

Свідоцтво ст.27 Закону України «Про 
освіти» 

В стадії розробки 

20 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна реєстрація 
юридичних осіб 

 

170 грн. 
Стаття 10 Закону 

України „Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та 
фізичних осіб-

підприємців” № 755-
ІV від 15.03.2003 р. 

Виписка з Єдиного 
державного реєстру 

Стаття 24 Закону України 
„Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” № 755-ІV 

від 15.03.2003 р. 

В стадії розробки 

21 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна реєстрація 
фізичних осіб 
підприємців 

 

34 грн. 
Стаття 10 Закону 

України „Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та 
фізичних осіб-

підприємців” № 755-
ІV від 15.03.2003 р. 

Виписка з Єдиного 
державного реєстру 

Стаття 42 Закону України 
„Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” № 755-ІV 

від 15.03.2003 р. 

В стадії розробки 

22 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна реєстрація 
змін до установчих 

документів 
юридичної особи 

 

51 грн. 
Стаття 10 Закону 

України „Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та 
фізичних осіб-

підприємців” № 755-
ІV від 15.03.2003 р. 

Виписка з Єдиного 
державного реєстру 

Стаття 29 Закону України 
„Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” № 755-ІV 

від 15.03.2003 р. 

В стадії розробки 

23 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна реєстрація 
внесення змін до 
відомостей про 

юридичну особу, які 
містяться в Єдиному 
державному реєстрі 

 

Безоплатно 
Стаття 19 Закону 

України „Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та 
фізичних осіб-

підприємців” № 755-
ІV від 15.03.2003 р. 

Виписка з Єдиного 
державного реєстру 

Стаття 19 Закону України 
„Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” № 755-ІV 

від 15.03.2003 р. 
 

В стадії розробки 
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24 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна реєстрація 
змін до відомостей 
про фізичну особу - 

підприємця, які 
містяться в Єдиному 
державному реєстрі 

 

10,2 грн. 
Стаття 10 Закону 

України „Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та 
фізичних осіб-

підприємців” № 755-
ІV від 15.03.2003 р. 

Виписка з Єдиного 
державного реєстру 

Стаття 45 Закону України 
„Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” № 755-ІV 

від 15.03.2003 р. 
 

В стадії розробки 

25 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Надання дублікату 
статуту юридичній 

особі у разі його 
втрати 

 

17 грн. та 51 грн. 
Стаття 10 Закону 

України „Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та 
фізичних осіб-

підприємців” № 755-
ІV від 15.03.2003 р. 

Дублікат  статуту Стаття 10 Закону України 
„Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” № 755-ІV 

від 15.03.2003 р. 

В стадії розробки 

26 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна реєстрація 
припинення 
юридичної 

особи 
 

51 грн. 
Стаття 34 Закону 

України „Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та 
фізичних осіб-

підприємців” № 755-
ІV від 15.03.2003 р 

Виписка з Єдиного 
державного реєстру 

Стаття 34 Закону України 
„Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” № 755-ІV 

від 15.03.2003 р. 

В стадії розробки 

27 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна реєстрація 
припинення 

підприємницької 
діяльності фізичної 
особи – підприємця 

 

17 грн. 
Стаття 21 Закону 

України „Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та 
фізичних осіб-

підприємців” № 755-
ІV від 15.03.2003 р. 

Виписка з Єдиного 
державного реєстру 

Стаття 46 Закону України 
„Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” № 755-ІV 

від 15.03.2003 р. 
 

В стадії розробки 

28 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Виписка з Єдиного 
державного реєстру 

 

17 грн. 
Стаття 21 Закону 

України „Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та 
фізичних осіб-

підприємців” № 755-
ІV від 15.03.2003 р. 

Виписка з Єдиного 
державного реєстру 

Стаття 21 Закону України 
„Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” № 755-ІV 

від 15.03.2003 р. 

В стадії розробки 

29 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Надання відомостей з 
Єдиного 

державного реєстру 
 

Витяг – 51 грн.+3,4 
грн. за кожен аркуш 
Довідка 17 грн. + 3,4 
грн. за кожен аркуш 

Витяг з ЄДР + 
Довідка з ЄДР 

Стаття 20 Закону України 
„Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” № 755-ІV 

В стадії розробки 
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Наказ 
Держкомпідприємни
цтва від 24.02.2010 

№ 34 "Про внесення 
змін до наказу 

Державного комітету 
України з питань 

регуляторної 
політики та 

підприємництва від 
20.10.2005 №99 "Про 

розмір та порядок 
внесення плати, що 

справляється за 
одержання витягу та 
довідки з Єдиного 

державного реєстру 
юридичних осіб та 

фізичних осіб 
підприємців 

від 15.03.2003 р. 
 

30 Архівний відділ райдержадміністрації Видача архівних 
довідок 

 

Безоплатно 
 

абзац 2 ст. 35  ЗУ 
«Про  Національний 

архівний фонд та 
архівні установи» 

 

Довідка абзац 2 ст. 35  ЗУ «Про  
Національний архівний фонд 

та архівні установи» 

В стадії розробки 

 
 

Великобілозерська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Райдержадміністрація Надання дозволу 

про передачу 
земельної ділянки у 

власність для 

Безоплатно 
 

Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Закон України «Про місцеві 
державні адміністрації» 
(ст.6,13,21); Земельний 

кодекс України 

так 
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ведення особистого 
селянського 
господарства 

(ст.116,118,125) 

2 Райдержадміністрація Надання дозволу на 
розробку проекту 

землеустрою щодо 
відведення 

земельної ділянки 
для сінокосіння та 
випасання худоби 

(за межами 
населеного пункту) 

Безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Закон України «Про місцеві 
державні адміністрації» 
(ст.6,13,21); Земельний 

кодекс України (ст. 
34,93,124,134); Закон України 

«Про оренду землі» (ст.16) 

так 

3 Райдержадміністрація Надання дозволу 
про передачу 

земельної ділянки в 
оренду для ведення 

товарного 
сільськогосподарськ

ого виробництва 

Безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Закон України «Про місцеві 
державні адміністрація» (ст. 

6,21); Земельний кодекс 
України (ст. 17,31,124); 

Постанова Кабінету 
Міністрів України №119 від 

24.01.2000 «Про порядок 
реєстрації договорів оренди»- 

так 

4 Райдержадміністрація Виділення в натурі 
(на місцевості) і 

безоплатну 
передачу у власність 
земельної ділянки в 
розмірі земельної 

частки (паю) 

Безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Закон України «Про місцеві 
державні адміністрації» 
(ст.6,13,16); Земельний 

кодекс України (ст. 17,29,81, 
121,125,126, п.4 ст.116); 

так 

5 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

 

Державна 
реєстрація 

юридичної особи 
 
 

170,00 грн. Свідоцтво ст.25 Закону України від 
15.05.2003 № 755  

"Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" 

так 

6 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

 

Державна 
реєстрація фізичної 
особи-підприємця 

34,00 грн. Свідоцтво ст.43 Закону України від 
15.05.2003 № 755  

"Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" 
 

так 

7 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

 

Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 

юридичної особи 

51,00 грн. Виписка з єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб та 

фізичних осіб-
підприємців 

ст.29 Закону України від 
15.05.2003 № 755  

"Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" 
 

так 

8 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація змін до 

10,20 грн. Виписка з єдиного 
державного реєстру 

ст.45 Закону України від 
15.05.2003 № 755  

так 
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 відомостей про 
фізичну особу-

підприємця 
 

юридичних осіб та 
фізичних осіб – 

підприємців 

"Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" 
 

9 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Призначення опіки 
(піклування) над 

дитиною-сиротою 
чи дитиною, 
позбавленою 
батьківського 

піклування 

Безоплатно Розпорядження 
голови районної 

державної 
адміністрації 

ЗУ від 13.01.2005  
№ 2342-IV «Про 

забезпечення організаційно-
правових умов  

 соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», 

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

піклування,  
пов'язаної із захистом прав 

дитини»;  
Сімейний кодекс України 

так 

10 Архівний відділ райдержадміністрації 
 

Видача архівних 
довідок, копій 

документів 
фізичним та 

юридичним особам 
 

Безоплатно 
 

Архівні довідки, 
копії документів 

Постанова Кабінету 
Міністрів України №737 від 
17.07.2009 «Про заходи щодо 
упорядкування державних, у 
тому числі адміністративних 
послуг» 
 

- 

11 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців апарату райдержадміністрації 

Довідка про 
включення виборця 

до Державного 
реєстру виборців 

Безоплатно Довідка ЗУ «Про державний реєстр 
виборців» від 21.08.2009 
№1616-IV (ч.7 ст.19) 

так 

12 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації, сектор 

персоніфікованого обліку громадян, 
сектор прийому громадян, 

сектор з питань праці та соціально-
трудових відносин, сектор виплат 

 
 

1) Видача 
посвідчень 

інвалідам Великої 
Вітчизняної війни, 
ветеранам Великої 
Вітчизняної війни, 

членам сімей 
загиблих (померлих) 

учасників Великої 
Вітчизняної війни; 

 
2) Видача 

посвідчень «Ветеран 
праці»; 

 
3) Видача довідок 

про розмір пенсії та 

безоплатно; 
Закон України “Про 

основні засади 
соціального захисту 
ветеранів праці та 
інших громадян 
похилого віку в 

Україні” 
 
 
 

Посвідчення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посвідчення 
 
 
 

Довідка 
 

- Постанова КМУ від 
12.05.1994 №302 “Про 
порядок видачі посвідчень і 
нагрудних знаків ветеранів 
війни»; 
 
- Наказ Міністерства 
праці та соціальної політики 
України від 19.09.2006 №345 
“Про затвердження 
Інструкції щодо порядку 
оформлення і ведення 
особових справ отримувачів 
усіх видів соціальної 
допомоги” (зареєстровано в 
Мін’юсті України 06.10.2006 
за №1098/12972);  

так 
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соціальних виплат; 
 

4) видача довідок 
про перебування на 
обліку в управлінні, 

як одержувачів 
соціальних виплат; 

 
5) реєстрація та 

зберігання 
колективних 
договорів; 

 
6) направлення 

громадян на 
влаштування до 

нтернат них 
установ 

 

 
 

Довідка 

 
- Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
05.04.1994 № 225 “Про 
порядок повідомної 
реєстрації галузевих і 
регіональних угод, 
колективних договорів”; 

 
- Наказ Міністерства праці та 
соціальної політики України 

від 29.12.2001 №549 “Про 
затвердження типових 

положень про будинки-
інтернати (пансіонати) для 
громадян похилого віку, 

інвалідів та дітей” 
(зареєстровано в Мін’юсті 

України 29.01.2002 за 
№66/6354) 

 
 

Веселівська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Відділ ведення Державного реєстру 

виборців райдержадміністрації  
 

Включення 
персональних даних 

до Реєстру 

Безоплатно Повідомлення про 
включення до 

Державного реєстру 
виборців 

Закон України “Про 
Державний Реєстр виборців” 

(ст. 19, 10) 

- заява; 
- копія паспорту 

громадянина 
України 

(стор. 1,2,3 - 
відмітка про 

ідентифікаційні 
дані, 10,11- 

відмітка про місце 
реєстрації 

проживання), 
Строки надання 

послуги - 15 днів з 
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моменту подання 
заяви, у разі 
проведення 
додаткової 

перевірки ПДВ – до 
45 днів 

2 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців райдержадміністрації  

 

Внесення змін щодо 
виборчої адреси 

виборця в Реєстрі;  

Безоплатно Повідомлення Закон України “Про 
Державний Реєстр виборців” 

ст..20, 10 

- заява; 
- копія паспорту 

гро-мадянина 
України; 

- документи або їх 
належно засвідчені 

копії 
підтверджують 

факти, що 
обумовлюють 
проживання за 

виборця за 
вказаною ним 

адресою, 
Строки надання 

послуги - 15 днів з 
моменту подання 

заяви, у разі 
проведення 
додаткової 

перевірки ПДВ – до 
45 днів 

3 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців райдержадміністрації  

 

Внесення змін до 
персональних даних 

виборця в Реєстрі 

Безоплатно Повідомлення Закон України “Про 
Державний Реєстр виборців” 

ст..20, 10 
 

- заява; 
- копія паспорту 

громадянина 
України 

(стор. 1,2,3 - 
відмітка про 

ідентифікаційні 
дані, 10,11- 

відмітка про місце 
реєстрації 

проживання ), 
Строки надання 

послуги - 15 днів з 
моменту подання 

заяви, у разі 
проведення 
додаткової 

перевірки ПДВ – до 
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45 днів 
4 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
Видача виписки з 

Єдиного державного 
реєстру;  

Один 
неоподатковуваний 

мінімум доходів 
громадян-17.00 грн. 

 

Виписка. Закон України "Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців", ст..21 

- запит на 
отримання виписки; 

- документ, що 
підтверджує 

внесення плати; 
Строки надання 

послуги - протягом 
2-х робочих днів 

5 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Видача довідки з 
Єдиного державного 

реєстру; 
 

Один 
неоподатковуваний 

мінімум доходів 
громадян-17.00 грн. 

+ 3,40 за кожен 
аркуш 

Довідка. Закон України "Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців", ст..20 

-запит на отримання 
довідки; документ, 

що підтверджує 
внесення плати; 
Строки надання 

послуги - 5 робочих 
днів 

6 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Видача витягу з 
Єдиного державного 

реєстру; 
 

Три 
неоподатковуваних 
мінімуми доходів 
громадян -51 грн. 

+3,40 грн. за кожен 
аркуш 

 

Витяг. Закон України "Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців", ст..20 

-запит на отримання 
витягу; - документ, 

що підтверджує 
внесення плати;  
Строки надання 

послуги -5 робочих 
днів 

7 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Проведення 
державної реєстрації 
змін до відомостей 
про фізичну особу-

підприємця; 
 

30% від двох 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 

громадян-10,20 грн. 
 

Виписка. Закон України "Про 
державну реєстрац. 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців",  

ст. 45, 10 

-заповнена 
реєстраційна картка 

ф.11; -виписка з 
ЄДР; -документ, що 

підтверджує 
внесення плати за 

послугу; 
ДОДАТКОВО: 

копія довідки про 
змінення 

ідентифікаційного 
коду; 

Строки надання 
послуги - два робочі 

дні з дати 
надходження 
документів 

8 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Проведення 
державної реєстрації 

юридичної особи; 
 

Десять 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 

громадян – 170 грн. . 
 

Виписка. Закон України "Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців",  

ст. 24, 10 

- заповнена 
реєстраційна картка 
ф.1; - рішення про 

створення 
юридичної особи; -2 

примірники 
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установчих 
документів; 

 -документ, що 
підтверджує 

внесення плати за 
послугу; 

ДОДАТКОВО: 
документ, що 
підтверджує 

внесення 
засновником вкладу 

до статутного 
фонду; копія 

рішення органів 
Антимонопольного 
комітету України 

або Кабінету 
Міністрів України 
про узгоджені дії; 
копія Державного 

акта на право 
постійного 

користування 
землею, або копія 

Державного акта на 
право приватної 

власності на землю, 
або нотаріально 
посвідчена копія 
договору оренди 

землі; документ про 
підтвердження 

реєстрації іноземної 
особи в країни її 

місцезнаходження; 
Строки надання 

послуги -3 робочих 
дні з дати подачі 

документів 
9 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
Видача дублікату 

установчих 
документів та змін 

до них; 
 

Плата за публікацію 
в розмірі трьох 

неоподатковуваних 
мінімумів доходів 

громадян- 51,00 грн 
+ реєстрац. збір в 
розмірі 1 нмдг – 

Дублікат Закон України "Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, 

 ст..19, 22,10 

- заява на 
отримання 
дублікату; - 

документ, що 
підтверджує 

внесення плати; 
Строки надання 
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17грн 
 

послуги -5 робочих 
днів 

10 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Проведення 
державної реєстрації 

припинення 
підприємницької 

діяльності фізичної 
особи-підприємця; 

 

Безоплатно Повідомлення. Закон України "Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, 

ст.. 47 

- заповнена 
реєстраційна 

картка; - довідка 
ДПІ про відсутність 

заборгованості; - 
довідка ПФУ про 

відсутність 
заборгованості; 
Строки надання 

послуги - два 
робочих дні 

11 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Проведення 
державної реєстрації 

змін до установ 
чих документів 

юридичної особи; 
 

Три 
неоподатковуваних 
мінімуми доходів 

громадян -51,00 грн. 
 

Виписка. Закон України "Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, ст..29, 10 

- заповнена 
реєстраційна 

картка; - рішення 
про внесення змін ; 

- оригінал 
установчих 

документів з 
відміткою про їх 

державну 
реєстрацію;  

- два примірники 
установчих 

документів в новій 
редакції або у 

вигляді окремих 
додатків; - 

документ, що 
підтверджує 

внесення 
реєстраційного 

збору; 
ДОДАТКОВО: 
документ, що 

підтверджує плату 
за публікацію; 

документ, про вихід 
із складу 

засновників 
(визначений 

законом); нот. 
засвідчена копія 

свідоцтва про 
смерть засновника 
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або довідка 
реєстрації актів 
громадянського 

стану; копія 
судового рішення; 

Строки надання 
послуги - три 
робочих дні 

12 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 

припинення 
юридичної особи; 

 

Безоплатно Повідомлення. Закон України "Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, ст..36 

- заповнена 
реєстраційна 

картка;  
- оригінал 

установчих 
документів;  

- довідка ДПІ про 
відсутність 

заборгованості; - 
довідка ПФУ про 

відсутність 
заборгованості; - 
довідка архівної 

установи про 
прийняття 

документів; 
ДОДАТКОВО: 

висновок аудитора, 
щодо повноти та 

достовірності 
ліквідаційного 
балансу; копія 

розпорядження про 
скасування 

реєстрації випуску 
акцій, засвідчена 

Державною 
комісією з цінних 

паперів та 
фондового ринку; 
Строки надання 

послуги - три 
робочих дні 

13 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація фізичної 
особи-підприємця; 

 

Два 
неоподатковуваних 
мінімуми доходів 

громадян – 34,00 грн 
 

Виписка. Закон України "Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців,ст..42, 10 

- заповнена 
реєстраційна 

картка; - копія 
довідки про 

включення заявника 
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до Державного 
реєстру фізичних 
осіб - платників 

податків та інших 
обов'язкових 

платежів;  
- документ, що 

підтверджує 
внесення 

реєстраційного 
збору за проведення 

державної 
реєстрації; 

ДОДАТКОВО: 
нотаріально 

засвідчену згоду 
батьків 

(усиновлювачів) або 
піклувальника, або 

органу опіки та 
піклування (при 

реєстрації фізичної 
особи, яка досягла 

шістнадцяти років); 
Строки надання 

послуги - два робочі 
дні з дати 

надходження 
документів 

14 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Надання довідки з 
реєстру документів 

дозвільного 
характеру; 

 

Два 
неоподатковуваних 
мінімуми доходів 

громадян – 34,00 грн 
 

Довідка. Закон України «Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності», 

ст.6 

- запит 
встановленого 

зразка; 
Строки надання 

послуги - протягом 
п’яти робочих днів 

 
15 Архівний відділ райдержадміністрації Надання, відповідно 

до запиту архівної 
довідки; 

 

Безоплатно Довідка. Закон України «Про 
Національний архівний фонд 
та архівні установи», ст..35 

- заява особи, - 
запит установи, 

організації, 
підприємства. 

Строки надання 
послуги - до 30 

календарних днів 
16 Архівний відділ райдержадміністрації Надання архівної 

копії; 
 

Безоплатно Копія. Закон України «Про 
Національний архівний фонд 
та архівні установи», ст. 35 

- заява особи, - 
запит установи 

організації, 
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підприємства. 
Строки надання 
послуги - до 30 

календарних днів 
17 Архівний відділ райдержадміністрації Надання архівного 

витягу; 
 

Безоплатно Витяг. Закон України «Про 
Національний архівний фонд 
та архівні установи», ст..35 

- заява особи,- запит 
установи 

організації, 
підприємства. 

Строки надання 
послуги - до 30 

календарних днів 

18 Відділ регіонального розвитку, 
містобудування, архітектури 

райдержадміністрації 

Надання висновку з 
розгляду проекту 

землеустрою щодо 
відведення 

земельної ділянки; 
 

Безоплатно Висновок. Земельний кодекс України, 
ст..186-1 

- проект 
землеустрою щодо 

відведення 
земельної ділянки. 

Строк надання 
послуги - протягом 
п’яти робочих днів 

 
19 Відділ регіонального розвитку, 

містобудування, архітектури 
райдержадміністрації 

Надання 
містобудівних умов 

та обмежень; 
 

Безоплатно Містобудівні умови 
та обмеження. 

Закон України «Про 
регулювання містобудівної 

діяльності», ст..29 

- заява; - копія 
документа про 
право власності 
(користування) 

земельною 
ділянкою; 

 -ситуаційний план 
(схема) щодо 

місцезнаходження 
земельної ділянки 
довільной формі;  

- кадастрова довідка 
з містобудівного 
кадастру (у разі 

наявності);  
- черговий 

кадастровий план 
(витяг із земельного 
кадастру – за умови 

відсутності 
містобудівного 

кадастру); - 
фотофіксація 

земельної ділянки (з 
оточенням); 

- містобудівний 
розрахунок з 
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техніко-
економічними 
показниками 

запланованого 
об’єкта 

будівництва. 
Строк надання 

послуги - протягом 
десяті робочих днів 

 
20 Відділ регіонального розвитку, 

містобудування, архітектури 
райдержадміністрації 

Погодження місця 
розташування малих 
архітектурних форм 

та рекламних 
засобів; 

 

Безоплатно Погодження. Закон України «Про 
регулювання містобудівної 

діяльності», ст..28; 
Закон України «Про 

благоустрій населених 
пунктів», ст..21, 23 

- схема 
розташування 

малих 
архітектурних форм 

та рекламних 
засобів; - документ, 
що посвідчує право 

користування 
земельною 
ділянкою. 

Строк надання 
послуги - протягом 
десяті робочих днів 

 
21 Відділ регіонального розвитку, 

містобудування, архітектури 
райдержадміністрації 

Надання 
архітектурно-
будівельного 

паспорту; 
 

Безоплатно Архітектурно-
будівельний 

паспорт. 

Закон України «Про 
регулювання містобудівної 

діяльності», ст..27 

- засвідчена в 
установленому 
порядку копія 
документа, що 
засвідчує право 
власності або 
користування 

земельною 
ділянкою; 

 - засвідчена в 
установленому 
порядку згода 
співвласників 

земельної ділянки 
(житлового 
будинку) на 

забудову зазначеної 
земельної ділянки; - 

ескіз намірів 
забудови; 
- проект 

будівництва (за 
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наявності). 
Строк надання 

послуги - протягом 
десяті робочих днів 

 
22 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації 
Видача посвідчень 
батькам та дітям з 

багатодітних сімей; 
 

Безоплатно Посвідчення. Наказ Міністерства України у 
справах сім’ї, молоді та 

спорту від 16.07.2010 № 1947 
«Про затвердження 

інструкції про порядок видачі 
посвідчень батьків та дитини 

з багатодітної сім’ї» 

- заява; - ксерокопії 
паспортів батьків; 

 -ксерокопії 
свідоцтв про 

народження дітей;  
- довідка про склад 

сім’ї. 
Строк надання 

послуги – протягом 
місяця. 

23 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Встановлення 
юридичного статусу 
дитини – сироти та 

дитини, позбавленої 
батьківського 
піклування; 

 

Безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії про визначення 
статусу дитини. 

Постанова КМУ від 
24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини» 

- рішення суду 
Послуга надається 

протягом двох 
місяців 

24 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Встановлення опіки 
над дитиною; 

 

Безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадмініст 
рації про 

призначення 
опіки(піклування) 

над дитиною. 

Постанова КМУ від 
24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини» 

- заяву (від 
подружжя 
приймається 
спільна заява, 
підписана обома 
подружжями);  
- довідку про 
доходи за останні 
шість місяців або 
копію декларації 
про доходи, 
засвідчену в 
установленому 
порядку; 
- документ, що 
підтверджує право 
власності або 
користування 
житловим 
приміщенням;  
- копію свідоцтва 
про шлюб (для осіб, 
які перебувають у 
шлюбі);  
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- довідку про 
проходження курсу 
навчання з 
виховання дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування, і 
рекомендацію 
центру соціальних 
служб для сім'ї, 
дітей та молоді 
щодо включення 
кандидатів до 
єдиного банку 
даних; 
- копію паспорта; 
- висновок про стан 
здоров'я заявника, 
складений за 
формою згідно з 
додатком 5; 
- довідку від 
нарколога та 
психіатра для осіб, 
які проживають 
разом із 
заявниками;  
- довідку про 
наявність чи 
відсутність 
судимості; 
- письмову згоду 
всіх повнолітніх 
членів сім'ї, що 
проживають разом з 
особою, яка бажає 
взяти дитину-
сироту або дитину, 
позбавлену 
батьківського 
піклування, під 
опіку, піклування, 
утворити прийомну 
сім'ю або на власній 
житловій площі - 
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дитячий будинок 
сімейного типу, 
засвідчену 
нотаріально або 
написану 
власноручно в 
присутності 
посадової особи, яка 
здійснює прийом 
документів, про що 
робиться позначка 
на заяві із 
зазначенням 
прізвища, ім'я, по 
батькові, підпису 
посадової особи та 
дати. Строк дії 
документів, 
зазначених у цьому 
пункті, становить 
дванадцять місяців з 
дати видачі. 
Послуга надається 
протягом місяця. 

25 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Надання дозволу на 
укладення батьками 
або особами, які їх 

замінюють, 
цивільно-правових 

договорів, які 
стосуються 
житлових та 

майнових прав 
дитини; 

 

Безоплатно Дозвіл. Постанова КМУ від 
24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини» 

- заява кожного з 
батьків (опікунів, 
піклувальників); 
- копія паспорта; 

- ідентифікаційний 
номер платника 

податків; 
- документи, що 
підтверджують 

права власності на 
житло, майно; - 

копія свідоцтва про 
народження дитини;  

- довідка з місця 
проживання про 

склад сім’ї та 
реєстрацію або 
витяг з домової 

книги; 
- копія рішення про 
встановлення опіки 

над дитиною; 
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- копія рішення про 
встановлення опіки 
над майном дитини; 

- копія свідоцтва 
про укладення або 
розірвання шлюбу 

між батьками 
дитини. 

Строки надання 
послуги - не більше 
одного місяця від 
дня надходження 

заяви. 
26 Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 
Надання письмового 

дозволу щодо 
звільнення з роботи 
працівника молодше 

18 років; 
 

Безоплатно Дозвіл. Постанова КМУ від 
30.08.2007 № 1068; 
Постанова КМУ від 

24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини» 

- заява або 
клопотання; 

- копія свідоцтва 
про народження 

дитини; 
- інші документи, 
які підтверджують 

необхідність 
захисту прав, 

свобод і законних 
інтересів дитини. 
Строки надання 

послуги - протягом 
15 днів 

27 Відділ освіти райдержадміністрації Видача дубліката 
свідоцтва про 

базову загальну 
середню освіту; 

 

Безоплатно Дублікат свідоцтва. Закон України “Про освіту”, 
ст..3, 10, 27; 

 “Про загальну середню 
освіту”, ст..6, 34 п.5 

- анкета випускника, 
 - замовлення , - 

рішення педради, - 
наказ. 

Строки надання 
послуги - вересень-

червень. 
28 Відділ освіти райдержадміністрації Видача дубліката 

атестату про повну 
загальну середню 

освіту; 
 

Безоплатно Дублікат атестату. Закон України “Про освіту”, 
ст..3, 10, 27; 

 “Про загальну середню 
освіту”, ст..6, 34 п.5 

- анкета випускника, 
 - замовлення , - 

рішення педради, - 
наказ. 

Строки надання 
послуги - вересень-

червень. 
29 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Видача посвідчень: 

- учасник 
війни; 
- інвалід 

війни; 

Безоплатно Посвідчення. Закон України «Про статус 
ветеранів війни, грантіїїх 

соціального захисту»; ст.4-10 
Закон України «Про основні 
засади соціального захисту 

- копія паспорта; 
- копія посвідчення; 

- копія 
ідентифікаційного 

коду; 
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- член сім’ї 
загиблого 

(померлого)вет
ерана війни; 
- Ветеран 

праці; 
 

ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку»,ст.6 

- фотокартка; 
Строки надання 

послуги - постійно 

30 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача листів, 
талонів на знижку 
вартості проїзду по 
Україні та країнам 

СНГ 
 

Безоплатно Талони та листи Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» ст.4-10 

- копія паспорта; 
- копія посвідчення; 

- копія 
ідентифікаційного 

коду; 
Строки надання 

послуги - постійно 
31 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Видача посвідчення 

особам, які 
одержують 

державну соціальну 
допомогу інвалідам 

з дитинства та 
дітям-інвалідам; 

 

Безоплатно Посвідчення. Закон України «Про 
державну соціальну 

допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам 

», ст.4,9 

- усна або письмова 
заява; 

- паспорт або інший 
документ, який 

посвідчує особу; - 
Фото; 

Строки надання 
послуги - протягом 
3-х днів з моменту 

звернення. 
32 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Видача довідок про 

отримання 
(неотримання) 

соціальної 
допомоги; 

 

Безоплатно Довідка. Закон України «Про 
державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим 
сім’ям”, ст.4, 

Закон України «Про 
державну допомогу сім’ям з 

дітьми”, ст.5, 

- письмова заява або 
усна вимога; 

- паспорт або інший 
документ, який 

підтверджує особу 
та місце її 

проживання 
(реєстрації). 

Строки надання 
послуги - не пізніше 

ніж у триденний 
термін надати 
довідку про 
отримання 

(неотримання ) 
допомоги, підстави, 
її розмір та терміни 

виплати. У разі, 
якщо заявник 

особисто 
звертається з 

проханням надати 
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довідку, довідка 
видається в той же 

день. 
33 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Встановлення 

статусу «Дитина 
війни» 

 

Безоплатно Довідка. Закон України «Про 
соціальний статус дітей 

війни» ст.1 

- копія паспорта; 
- копія посвідчення; 

- копія 
ідентифікаційного 

коду; 
Строки надання 

послуги - постійно 
34 Інспекція державного технічного нагляду 

управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Видача державного 
номерного знака;  

Вартість державного 
номерного знака 
збільшена на 25 

відсотків від вартості 
придбання 

Номерний знак. Ст. 21 Закону України «Про 
систему інженерно-

технічного забезпечення 
агропромислового комплексу 

України»  

- заява щодо 
отримання 

номерного знаку; 
- копія паспорта; 

- копія 
ідентифікаційного 

коду; 
- вантажно-митна 

декларація. 
Строки надання 
послуги – 7 днів 

з моменту 
отримання 

заяви 
35 Інспекція державного технічного нагляду 

управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Видача свідоцтва 
про реєстрацію 

машини; . 

Вартість бланка 
збільшена на 25 

відсотків від вартості 
придбання 

Свідоцтво про 
реєстрацію машини 

Ст. 21 Закону України «Про 
систему інженерно-

технічного забезпечення 
агропромислового комплексу 

України» 

- заява щодо 
отримання 

номерного знаку; 
- копія паспорта; 

- копія 
ідентифікаційного 

коду; 
- вантажно-митна 

декларація. 
Строки надання 

послуги – 7 днів з 
моменту отримання 

заяви 
36 Інспекція державного технічного нагляду 

управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Видача посвідчення 
тракториста-

машиніста, талона 
попереджень до 

посвідчення 
тракториста 
машиніста;  

Вартість бланка 
збільшена на 25 

відсотків вартості 
придбання  

Посвідчення, талон. Ст. 21 Закону України «Про 
систему інженерно-

технічного забезпечення 
агропромислового комплексу 

України» 

- заява щодо 
отримання 

посвідчення; 
- копія паспорта; 

- копія 
ідентифікаційного 

коду; 
- свідоцтво про 

навчання 
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відповідної 
категорії; 

фото. 
Строки надання 

послуги – 7 днів з 
моменту отримання 

заяви 
37 Інспекція державного технічного нагляду 

управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Видача державного 
номерного знака 

«Транзит»;  

вартість державного 
номерного знака 
збільшена на 25 

відсотків  

Державний 
номерний знак 

«Транзит» 

Ст. 21 Закону України «Про 
систему інженерно-

технічного забезпечення 
агропромислового комплексу 

України» 

- заява щодо 
отримання 

номерного знаку; 
- копія паспорта; 

- копія 
ідентифікаційного 

коду; 
- свідоцтво про 

реєстрацію; 
- державний 

номерний знак. 
Строки надання 

послуги – 7 днів з 
моменту отримання 

заяви 
38 Інспекція державного технічного нагляду 

управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Внесення змін до 
свідоцтва про 

реєстрацію машин, 
посвідчення 
тракториста-
машиніста; 

 

7 грн. 46 коп. Свідоцтво. Ст. 21 Закону України «Про 
систему інженерно-

технічного забезпечення 
агропромислового комплексу 

України» 

- заява щодо 
внесення змін до 

свідоцтва; оригінал 
свідоцтва чи 
посвідчення 
тракториста-
машиніста.  

Строк надання 
послуги – 7 днів з 

моменту отримання 
заяви. 

39 Інспекція державного технічного нагляду 
управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

Видача номерного 
знака, дубліката 

свідоцтва про 
реєстрацію машини, 

посвідчення 
тракториста-

машиніста, талона 
попереджень 

замість втрачених 
або таких, що стали 

непридатними; 
  

Збір за видачу 
державного 

номерного знака або 
бланка відповідного 

документа, 
збільшений у 2 рази 

від вартості 
придбання 

Номерний знак, 
дублікат свідоцтва, 

посвідчення 
тракториста-

машиніста, талона 
попереджень 

Ст. 21 Закону України «Про 
систему інженерно-

технічного забезпечення 
агропромислового комплексу 

України» 

- заява; інші 
документи, що 
підтверджують 

право власності.  
Строк надання 

послуги – 7 днів з 
моменту отримання 

заяви. 

40 Інспекція державного технічного нагляду Реєстрація машини, Збір за видачу Свідоцтво, Ст. 21 Закону України «Про - заява щодо 
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управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

причепа, з дня 
придбання яких 
минуло понад 10 

днів; 
 
  

державного 
номерного знака або 
бланка відповідного 

документа, 
збільшений у 2 рази 

від вартості 
придбання 

державний 
номерний знак. 

систему інженерно-
технічного забезпечення 

агропромислового комплексу 
України» 

отримання 
номерного знаку; 
- копія паспорта; 

- копія 
ідентифікаційного 

коду; 
- свідоцтво про 

реєстрацію; 
- державний 

номерний знак. 
Строки надання 

послуги – 7 днів з 
моменту отримання 

заяви 
41 Інспекція державного технічного нагляду 

управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Проведення 
технічної 
експертизи, аналізу 
та видача висновку 
про:  

- якість проданих і 
відремонтованих 
машин, вузлів, 
агрегатів та їх 
складових частин у 
зв'язку з розглядом 
претензії її власника 
(користувача);  

- якість пально-
мастильних 
матеріалів, 
поставлених для 
АПК;  

-залишковий 
моторесурс під час 
визначення 
реалізаційної 
вартості машини, 
вузла, агрегата;-  

-відповідність 
технічним вимогам 
самостійно 
виготовлених 

Фактичні витрати, 
пов"язані з 
проведенням 
експертизи, аналізу 

 

 
 
 
 
 
 

Відповідний Акт 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідний Акт 
 
 
 
 

Відповідний Акт 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідний Акт 
 
 
 

Ст. 21 Закону України «Про 
систему інженерно-

технічного забезпечення 
агропромислового комплексу 

України» 

- заява, щодо 
отримання послуги; 

- копія паспорта; 
- копія посвідчення; 

- копія 
ідентифікаційного 

коду; 
Строки надання 

послуги - постійно 
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(складених) машин, 
причепів;  

-наявність 
шкідливих викидів у 
двигуні 
внутрішнього 
згорання: 
 дизельному 
карбюраторному 

-відповідність 
вимогам навчальних 
програм 
матеріально-
технічної бази 
навчального закладу 
з підготовки 
трактористів-
машиністів;  

-технічний стан 
машини, причепа, 

що стали 
непридатними 

внаслідок аварії  
чи стихійного лиха;  

 
 
 

Відповідний Акт 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідний Акт 
 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідний Акт 
 

 
 

Вільнянська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Архівний відділ райдержадміністрації інформацій лист безоплатна 

 
інформацій лист ст.21 ЗУ №393/96-ВР від 

02.10.1996 "Про звернення 
громадян" ,ЗУ №3814-ХІІ від 

24.12.93 р. "Про 
Національний архівний фонд 

та архівні установи" ; 

стандарти  в стадії 
розробки 
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Постанова КМУ 25.10.2002 
№ 1616 „Про затвердження 
Типового положення про 
архівний відділ районної, 
районної у місті Києві і 
Севастополі державної 

адміністрації”, від 22.08.2007 
№ 1055 „Про внесення змін 
до типових положень про 
місцеві державні архівні 

установи” 
2 Архівний відділ райдержадміністрації тематична добірка 

документів 
безоплатна; 

 
тематична добірка 

документів 
ст.21 ЗУ №393/96-ВР від 

02.10.1996 "Про звернення 
громадян" ,ЗУ №3814-ХІІ від 

24.12.93 р. "Про 
Національний архівний фонд 

та архівні установи" ; 
Постанова КМУ 25.10.2002 
№ 1616 „Про затвердження 
Типового положення про 
архівний відділ районної, 
районної у місті Києві і 
Севастополі державної 

адміністрації”, від 22.08.2007 
№ 1055 „Про внесення змін 
до типових положень про 
місцеві державні архівні 

установи” 

стандарти  в стадії 
розробки 

3 Архівний відділ райдержадміністрації історична довідка безоплатна 
 

історична довідка ст.21 ЗУ №393/96-ВР від 
02.10.1996 "Про звернення 

громадян" ЗУ №3814-ХІІ від 
24.12.93 р. "Про 

Національний архівний фонд 
та архівні установи"; 

Постанова КМУ 25.10.2002 
№ 1616 „Про затвердження 
Типового положення про 
архівний відділ районної, 
районної у місті Києві і 
Севастополі державної 

адміністрації”, від 22.08.2007 
№ 1055 „Про внесення змін 
до типових положень про 
місцеві державні архівні 

установи” 

стандарти  в стадії 
розробки 

4 Архівний відділ райдержадміністрації архівна довідка безоплатна архівна довідка ст.21 ЗУ №393/96-ВР від стандарти  в стадії 



 32 

 02.10.1996 "Про звернення 
громадян", ЗУ №3814-ХІІ від 

24.12.93 р. "Про 
Національний архівний фонд 

та архівні установи"; 
Постанова КМУ 25.10.2002 
№ 1616 „Про затвердження 
Типового положення про 
архівний відділ районної, 
районної у місті Києві і 
Севастополі державної 

адміністрації”, від 22.08.2007 
№ 1055 „Про внесення змін 
до типових положень про 
місцеві державні архівні 

розробки 

5 Архівний відділ райдержадміністрації архівна копія безоплатна 
 

архівна копія ст.21 ЗУ №393/96-ВР від 
02.10.1996 "Про звернення 

громадян, "ЗУ №3814-ХІІ від 
24.12.93 р. "Про 

Національний архівний фонд 
та архівні установи"; 

Постанова КМУ 25.10.2002 
№ 1616 „Про затвердження 
Типового положення про 
архівний відділ районної, 
районної у місті Києві і 
Севастополі державної 

адміністрації”, від 22.08.2007 
№ 1055 „Про внесення змін 
до типових положень про 
місцеві державні архівні 

установи” 

стандарти  в стадії 
розробки 

6 Архівний відділ райдержадміністрації архівний витяг безоплатна 
 

архівний витяг ст.21 ЗУ №393/96-ВР від 
02.10.1996 "Про звернення 

громадян", ЗУ №3814-ХІІ від 
24.12.93 р. "Про 

Національний архівний фонд 
та архівні установи"; 

Постанова КМУ 25.10.2002 
№ 1616 „Про затвердження 
Типового положення про 
архівний відділ районної, 
районної у місті Києві і 
Севастополі державної 

адміністрації”, від 22.08.2007 
№ 1055 „Про внесення змін 

стандарти  в стадії 
розробки 
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до типових положень про 
місцеві державні архівні 

установи” 
7 Архівний відділ райдержадміністрації архівний витяг безоплатна 

 
архівний витяг ст.21 ЗУ №393/96-ВР від 

02.10.1996 "Про звернення 
громадян", ЗУ №3814-ХІІ від 

24.12.93 р. "Про 
Національний архівний фонд 

та архівні установи"; 
Постанова КМУ 25.10.2002 
№ 1616 „Про затвердження 
Типового положення про 
архівний відділ районної, 
районної у місті Києві і 
Севастополі державної 

адміністрації”, від 22.08.2007 
№ 1055 „Про внесення змін 
до типових положень про 
місцеві державні архівні 

установи” 

стандарти  в стадії 
розробки 

8 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації 

видача висновків 
щодо відведення 

земельних ділянок, 
у тому числі тих, що 
призначаються для 

сільськогосподарськ
их потреб, 

погодження зміни 
землевласника, 

землекористувача на 
території населених 

пунктів за умови 
відсутності на ній 

об’єктів культурної 
спадщини та 

проведення будь-
яких будівельних 

робіт. 

безоплатна 
 

видача висновків 
щодо відведення 

земельних ділянок, 
у тому числі тих, що 
призначаються для 

сільськогосподарськ
их потреб, 

погодження зміни 
землевласника, 

землекористувача на 
території населених 

пунктів за умови 
відсутності на ній 

об’єктів культурної 
спадщини та 

проведення будь-
яких будівельних 

робіт. 

п. 4, 9 ст. 6 Закони України 
«Про охорону культурної 

спадщини; 
статті 123,124,1513 

Земельного кодексу України; 
п. 4, 9 ст. 6 Закони України 
«Про охорону культурної 

спадщини; 
статті 123,124,1513 

Земельного кодексу України 
 

стандарти  в стадії 
розробки 

9 Державний адміністратор 
управління економіки 
райдержадміністрації 

видача довідки з 
Реєстру документів 

дозвільного 
характеру 

34,00 грн; видача довідки з 
Реєстру документів 

до-звільного 
характеру 

п.3 ст.6 Закону України „Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності" 

стандарти  в стадії 
розробки 

10 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

державна реєстрація 
фізичної особи-

підприємця 

34,00 грн.; державна реєстрація 
фізичної особи-

підприємця 

п.1ст.10, ст.42 Закону 
України 

“Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 

стандарти  в стадії 
розробки 
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осіб-підприємців 
11 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
державна реєстрація 

юридичної особи 
170,0 грн.; державна реєстрація 

юридичної особи 
п.1ст.10,ст.24 Закону України 

“Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців” 

стандарти  в стадії 
розробки 

12 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

проведення 
державної реєстрації 
змін до установчих 

документів 
юридичної особи 

51,00грн проведення 
державної реєстрації 
змін до установчих 

документів 
юридичної особи 

п.1, ст.29 Закону України 
“Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” 

стандарти  в стадії 
розробки 

13 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

припинення  
підприємницької 

діяльності фізичної 
особи-підприємця 

17,00 грн. припинення  
підприємницької 

діяльності фізичної 
особи-підприємця 

п.20 ст.22, п.1 ст.47 Закону 
України “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб-

підприємців” 

стандарти  в стадії 
розробки 

14 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

припинення   
юридичної особи 

51,00грн. припинення   
юридичної особи 

п.20 ст.22, п.1 ст.34 Закону 
України  “Про державну 

реєстрацію юридичних. осіб 
та фізичних осіб-

підприємців” 

стандарти  в стадії 
розробки 

15 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

видача виписки з 
єдиного державного 

реєстру 

17,00грн видача виписки з 
єдиного державного 

реєстру 

п.10 ст.21 Закону України  
“Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців 

стандарти  в стадії 
розробки 

16 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

видача витягу з 
єдиного державного 

реєстру 

51,00грн+ 
3,40грн.за аркуш 

інформації 
 
 

видача виписки з 
єдиного державного 

реєстру 

п.5 ст.20 Закону України 
“Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців,”; 

Наказ Державного комітету 
України з питань 

регуляторної політики та 
підприємництва від 

20.10.2005 №99 «Про розмір 
та порядок внесення плати, 

що справляється за 
одержання витягу та довідки 

з Єдиного державного 
реєстру юрид. осіб та фіз. 

осіб-підприємців» 

стандарти  в стадії 
розробки 

17 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

видача довідки з 
єдиного державного 

реєстру 

17.00грн + 3,40 грн. 
за аркуш інформації 

 

видача довідки з 
єдиного державного 

реєстр 

п.5 ст.20 Закону України 
“Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців; 

Наказ Державного комітету 
України з питань 

регуляторної політики та 

стандарти  в стадії 
розробки 
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підприємництва від 
20.10.2005 №99 «Про розмір 
та порядок внесення плати, 

що справляється за 
одержання витягу та довідки 

з Єдиного державного 
реєстру юрид. осіб та фіз. 

осіб-підприємців» 
18 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
Державна 

реєстрація зміни 
імені, або місце 

проживання 
фізичної особи - 

підприємця 

10.20грн; 
 
 
 

Державна реєстрація 
зміни імені, або місце 
проживання фізичної 

особи-підприємця 

п.2  ст.10 Закону України 
“Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців” 

стандарти  в стадії 
розробки 

19 Відділ регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

Надання висновку 
на відведення 

земельної ділянки 

Безоплатно Надання висновку на 
відведення земельної 

ділянки 

Постанова КМУ від 
26.05,2004 року №677 «Про 

затвердження Порядку 
розроблення проектів 

землеустрою щодо 
відведення земельних 

ділянок» 

стандарти  в стадії 
розробки 

20 Відділ освіти 
райдержадміністрації 

 

Видача атестатів 
про повну середню 

освіту 

Безоплатно Видача атестатів 
про повну середню 

освіту 

Наказ Міністерства освіти і 
науки України від 10.12.2003 

№811 (п. 2-4) 

стандарти  в стадії 
розробки 

21  Видача свідоцтв про 
неповну середню 

освіту 

Безоплатно Видача свідоцтв про 
неповну середню 

освіту 

Наказ Міністерства освіти і 
науки України від 10.12.2003 

№811 (п. 2-4) 

стандарти  в стадії 
розробки 

22 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців апарату  райдержадміністрації 

Внесення 
персональних  

даних до Реєстру 
 

Безоплатно Включення до 
реєстру виборців 

 

Стаття 19 
Закону ”Про Державний 

реєстр виборців” із змінами 
та доповненнями від 

21.09.2010 №2536-VI; 

стандарти  в стадії 
розробки 

23 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців апарату  райдержадміністрації 

Внесення змін до 
персональ-них 

даних виборця в 
Реєстрі 

Безоплатно Включення до 
реєстру виборців 

Стаття 20 
Закону ”Про Державний 

реєстр виборців” із змінами 
та доповненнями від 
21.09.2010 №2536-VI 

стандарти  в стадії 
розробки 

24 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців апарату  райдержадміністрації 

Видача довідки про 
включення виборця 

до Реєстру або 
внесення змін до 

нього 

Безоплатно довідка Стаття  19,20 
Закону ”Про Державний 

реєстр виборців” із змінами 
та доповненнями від 
21.09.2010 №2536-VI 

стандарти  в стадії 
розробки 

25 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців апарату  райдержадміністрації 

Надання письмової 
інформації 

виборцю, щодо 
змісту його 

Безоплатно Повідомлення Стаття  21 
Закону ”Про Державний 

реєстр виборців” із змінами 
та доповненнями від 

стандарти  в стадії 
розробки 
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персональних даних 
у Реєстрі 

21.09.2010 №2536-VI 

26 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації 

Організація 
розгляду звернень 

громадян 
 

Безоплатно Надання письмових 
та усних відповідей 

по вирішеним 
питанням 

Закон України „Про 
звернення громадян” 

02.10.1996 №393/6-ВР (із 
змінами, внесеними згідно із 
Законами  N 653-XIV (653-

14) від 13.05.99, ВВР, 1999, N 
26, ст.219 N 1294-IV 

(1294-15) від 20.11.2003, 
ВВР, 2004, N 13, ст.181  

   N 2384-IV (2384-15) від 
20.01.2005, ВВР, 2005, N 11, 

ст.200 N 1254-VI 
(1254-17) від 14.04.2009, 

ВВР, 2009, N 36-37, ст.511), 
Указ Президента України 

„Про  першочергові 
заходи щодо забезпечення 

реалізації та гарантування 
конституційного права на 

звернення до органів 
державної влади та органів 
місцевого самоврядування" 
від07.02.2008 №109/2008 

стандарти  в стадії 
розробки 

27 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації 

Організація роботи 
із запитувачами 

інформації 

Безоплатно Надання письмових 
відповідей по 

порушеним питанням 

Закон України „Про доступ 
до публічної інформації” 

13.01.2011 №2939-VI, Указ 
Президента України 

„Питання забезпечення 
органами виконавчої влади 

доступу до публічної 
інформації” 05.05.2011 

№547/2011 

стандарти  в стадії 
розробки 

28 Відділ регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури  

райдержадміністрації 

Погодження 
Технічної 

документації та 
проектів із 

землеустрою 

Безоплатно висновок Земельний кодекс України 
від 25.10.2001 №2768, із 

змінами та доповненнями від 
07.05.2011 №3205-17, ст.13 

Закону України “Про основи 
містобудування” від 

16.11.1992 №2780-12, із 
змінами та доповненнями від 

12.03.2011 №3038-17 

стандарти  в стадії 
розробки 

29 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Допомога у зв’язку з 
вагітністю та 

пологами 

Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Закон України  “Про 
державну допомогу сім’ям з 

дітьми” 

стандарти  в стадії 
розробки 
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від 21.11.1992 
№ 2811 – ХІІ(зі зміна 
ми та доповненнями) 

30 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Одноразова 
допомога при 

народженні дитини 

Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Закон України  “Про 
державну допомогу сім’ям з 

дітьми” 
від 21.11.1992 

№ 2811 – ХІІ(зі зміна 
ми та доповненнями) 

стандарти  в стадії 
розробки 

31 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Допомога по 
догляду за дитиною 
до досягнення нею 

трирічного віку 

Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Закон України “Про 
державну допомогу сім’ям з 

дітьми” 
від 21.11.1992 

№ 2811 – ХІІ(зі зміна 
ми та доповненнями) 

стандарти  в стадії 
розробки 

32 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Допомога по 
догляду за дитиною 
до досягнення нею 

трирічного віку 

Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Закон України “Про 
державну допомогу сім’ям з 

дітьми” 
від 21.11.1992  № 2811 – 

ХІІ(зі змінами та 
доповненнями) 

стандарти  в стадії 
розробки 

33 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Допомога на дітей 
одиноким матерям 

Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Закон України “Про 
державну допомогу сім’ям з 

дітьми” 
від 21.11.1992  № 2811 – 

ХІІ(зі змінами та 
доповненнями) 

стандарти  в стадії 
розробки 

34 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Тимчасова державна 
допомога дітям, 

батьки яких 
ухиляються від 

сплати аліментів, не 
мають можливості 
утримувати дитину 

або місце 
проживання їх 

невідоме 

Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Постанова КМУ від 
22.02.2006 “Про 

затвердження Поряд 
ку призначення та виплати 

тимчасової державної 
допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати 
аліментів, не мають 

можливості утримувати 
дитину або місце проживання 

їх невідоме”(зі змінами та 
доповненнями) 

стандарти  в стадії 
розробки 

35 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Державна соціальна 
допомога на дітей –

сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 

піклування 

Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Постанова КМУ від 
31.01.2007  № 81 ”Про 
затвердження Порядку 
призначення і виплати 

державної допомоги на дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, 

стандарти  в стадії 
розробки 
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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” 
(зі змінами та доповненнями) 

36 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Державна соціальна 
допомога інвалідам 
з дитинства та дітям 

–інвалідам 

Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Закони України “ Про  
державну соціальну 

допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям –

інвалідам” від 16.11.2000№ 
2109 – ІІІ (зі змінами та 

доповненнями) 

стандарти  в стадії 
розробки 

37 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Надбавки на догляд Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Закони України “ Про  
державну соціальну 

допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям –

інвалідам” від 16.11.2000№ 
2109 – ІІІ (зі змінами та 

доповненнями) 

стандарти  в стадії 
розробки 

38 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Щомісячна грошова 
допомога 

малозабезпеченій 
особі, яка проживає 
разом з інвалідом І 

чи ІІ  групи 
внаслідок 

психічного розладу 

Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Постанова КМУ від 
02.08.2000  № 1192 “Про 

надання щомісячної грошової 
допомоги малозабезпеченій 
особі, яка проживає разом з 

інвалідом І чи ІІ групи 
внаслідок психічного 

розладу, який за висновком 
лікарської комісії медичного 
закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на 
догляд за ним”(зі змінами та 

доповненнями) 

стандарти  в стадії 
розробки 

39 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Державна соціальна 
допомога особам, 
які не мають права 

на пенсію, та 
інвалідам 

Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Закон України ”Про 
державну соціальну 

допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та 

інвалідам” від 18.05.2004 № 
1727 – ІV(зі змінами та 

доповненнями) 

стандарти  в стадії 
розробки 

40 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Соціальні послуги Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Постанова КМУ від 
29.04.2004 № 558 

“Про затвердження Порядку 

стандарти  в стадії 
розробки 
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призначення і виплати ком 
пенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послги”(зі 

змінами та доповненнями) 
41 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Щомісячна 

компенсаційна 
виплата не-
працюючій 

працездатній особі, 
яка  доглядає за 

інвалідом І групи 
або за престарілим, 

який досяг 80-
річного віку 

Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Постанова КМУ від 
26.07.1996 № 832 

“Про підвищення розмірів 
державної допомоги окремим 

категоріям громадян” (зі 
змінами та доповненнями) 

стандарти  в стадії 
розробки 

42 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Пільги і компенсації Безоплатно Грошові кошти, 
довідки 

Закон України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” від 
22.10.1993№ 3551, Закон 

України “Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 
від 28.02.1991 № 0796, Закон 

України “Про освіту” від 
23.05.1991 № 1060, Закон 

України Основи 
законодавства України про 

охорону здоров’я” від 
19.11.1992 

№ 2801, Закон України “Про 
соціальний захист дітей 

війни” від 18.11.2004 
№ 2195(зі змінами та 

доповненнями) 

стандарти  в стадії 
розробки 

43 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Методична 
допомога та 

консультації з 
питань соціального 

захисту дітей 

Безоплатно Усна та письмова 
інформація 

ст.4 Закону України «Про 
органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи 
для дітей» від 24.01.1995 
№20/95-ВР із змінами та 

доповненнями від 09.09.2010 
№2507-VI 

стандарти  в стадії 
розробки 

44 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Влаштування дітей-
сиріт та дітей 
позбавлених 
батьківського 

піклування 

Безоплатно Розпо-рядження 
РДА 

ст.4 Закону України «Про 
органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи 
для дітей» від 24.01.1995 
№20/95-ВР із змінами та 

стандарти  в стадії 
розробки 
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доповненнями від 09.09.2010 
№2507-VI 

45 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Відвідування дітей, 
які пере 

бувають на обліку 
та вжиття заходів 

соціального захисту 

Безоплатно Акт обстеження , 
запит 

ст.4 Закону України «Про 
органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи 
для дітей» від 24.01.1995 
№20/95-ВР із змінами та 

доповненнями від 09.09.2010 
№2507-VI 

стандарти  в стадії 
розробки 

46 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Підготовка 
документів для 

реєстрації 
народження 
підкинутої , 

знайденої дитини 

Безоплатно Розпо-рядження 
РДА п.69 постанови КМУ 

від24.09.08 №866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини» 

стандарти  в стадії 
розробки 

47 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Підготовка 
висновку щодо 
визначення або 
зміни прізвища, 

імені та по батькові 
дитини 

Безоплатно Розпо-рядження 
РДА п.71 постанови КМУ 

від24.09.08 №866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини» 

стандарти  в стадії 
розробки 

48 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Розв’язання спорів , 
щодо визначення 

місця прожи-вання 
дитини та  участі у 
вихованні ди-тини 

одного з батьків, що 
проживають окремо 

від дитини 

Безоплатно Акт обсте-ження, 
рішення комісії з 

питань захисту прав 
дітей, 

Розпорядження 
РДА, вис-новок 
органу опіки та 
піклування РДА 

п.72,п73 постанови КМУ 
від24.09.2008 №866 

«Питання діяльності органів 
опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав 
дитини» 

стандарти  в стадії 
розробки 

49 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Надання дитині 
статусу дитини 

сироти або дитини 
позбавленої 

батьківського 
піклування 

Безоплатно розпорядження РДА п.21 постанови КМУ 
від24.09.2008 №866 

«Питання діяльності органів 
опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав 
дитини» 

стандарти  в стадії 
розробки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Гуляйпільська райдержадміністрація 
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№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Архівний відділ Архівні довідки, 

копії документів 
Безоплатно Довідка, 

копія документа 
- Розроблений 

2 Архівний відділ райдержадміністрації Документи, що 
містять відомості, 
які можуть бути 

використані 
органами державної 

влади й органами 
місцевого 

самоврядування й 
іншими 

зацікавленими 
сторонами 

Безоплатно Повідомлення Наказ Державного комітету 
архівів України від 

24.11.2005 №139 «Про 
затвердження порядку 

користування документами 
Національного архівного 

фонду України, що належать 
державі, територіальним 

громадам», який 
зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 09.12.2005 за 

№ 1473/11753 

Розроблений 

3 Архівний відділ райдержадміністрації Документи 
Національного 

архівного фонду в 
користування 

фізичним і 
юридичним особам 

Безоплатно Надання 
документації 

Наказ Державного комітету 
архівів України від 

24.11.2005 №139 «Про 
затвердження порядку 

користування документами 
Національного архівного 

фонду України, що належать 
державі, територіальним 

громадам», який 
зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 09.12.2005 за 

№ 1473/11753 

Розроблений 

4 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Клопотання про 
отримання  

соціального житла 
для дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування по 
завершенню 

перебування їх у 
відповідних 

Безоплатно Клопотання - Розроблений 
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закладах для таких 
дітей, дитячому 

будинку сімейного 
типу, прийомній 

сім`ї або витіканні 
строку піклування 

над ними 
5 Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 
Банк даних про 

родини потенційних 
усиновителів, 

опікунів 
піклувальників, 

прийомних батьків, 
батьків - 

вихователів 
 

Безоплатно Ведення обліку Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24.09.2008 року № 866  

«Питання діяльності органів 
опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав 
дитини», постанова Кабінету 

Міністрів України  від 
08.10.2008 року № 905 «Про 

затвердження Порядку 
провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення 
нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей» 

Розроблений 

6 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Дані до  банку  
даних дітей, що 

опинилися в 
складних життєвих 

обставинах 

Безоплатно Ведення обліку Наказ Міністерства у справах 
сім ї, молоді та спорту  від 

29.07.2009 року № 2669 «Про 
Порядок ведення  службами у 

справах дітей обліку дітей, 
що опинилися в складних 

життєвих обставинах», 
зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 
20.08.2009 за № 788/16804 

Розроблений 

7 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Первинний облік 
дітей, які 

залишились без 
батьківського 

піклування, дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 

піклування 

Безоплатно Ведення обліку Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24.09.2008 року № 866  

«Питання діяльності органів 
опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав 
дитини» 

Розроблений 

8 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Призначення опіки  
чи піклування над  
дітьми – сиротами  

та дітьми, 
позбавленими 
батьківського 

Безоплатно Розпорядження Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24.09.2008 року № 866  

«Питання діяльності органів 
опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав 

Розроблений 
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піклування дитини» 
9 Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 
Влаштування дітей, 
що залишилися без 

піклування, у 
заклади для дітей-

сиріт і дітей, 
позбавлених 
батьківського 

піклування 

Безоплатно Розпорядження Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24.09.2008 року № 866  

«Питання діяльності органів 
опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав 
дитини» 

Розроблений 

10 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Письмовий 
висновок про 

вирішення 
суперечки на 

підставі відомостей, 
отриманих у 
результаті 

обстеження умов 
проживання дитини, 
батьків, інших осіб, 

які бажають 
проживати з 

дитиною, брати 
участь у її 

вихованні, а також 
на підставі інших 
документів, що 

стосуються справи 

Безоплатно Висновок Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24.09.2008 року № 866  

«Питання діяльності органів 
опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав 
дитини 

Розроблений 

11 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Призначення опіки  
чи піклування над  
дітьми – сиротами  

та дітьми, 
позбавленими 
батьківського 

піклування 

Безоплатно Розпорядження Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24.09.2008 року № 866  

«Питання діяльності органів 
опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав 
дитини» 

Розроблений 

12 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Влаштування дітей, 
що залишилися без 

піклування, на 
всиновлення, під 

опіку або 
піклування 

 

Безоплатно Розпорядження Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24.09.2008 року № 866  

«Питання діяльності органів 
опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав 
дитини» 

Розроблений 

13 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Видача висновку  
про можливість 

створення 
прийомної родини 

 

Безоплатно Висновок Постанова Кабінету 
Міністрів України  від 26 
квітня 2002 р№ 565 «Про 

затвердження Положення про 
прийомну сім'ю» 

Розроблений 
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14 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Розпорядження  про 
створення 

прийомної родини 
 

Безоплатно Розпорядження Постанова Кабінету 
Міністрів України    від 26 
квітня 2002 р№ 565 «Про 
затвердження Положення  

про прийомну сім'ю» 

Розроблений 

15 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Облік громадян 
України, що 

проживають на 
території України, 

які бажають 
усиновити дитину 

 

Безоплатно Ведення обліку Постанова Кабінету 
Міністрів України    від 

08.10.2008 року № 905 «Про 
затвердження Порядку 

провадження діяльності з 
усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав 
усиновлених дітей» 

Розроблений 

16 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Введення 
регіонального) 

оперативного  облік 
дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених 
батьківського 

піклування 
 

Безоплатно Ведення обліку - Розроблений 

17 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Направлення  у 
дитячу установу для 

знайомства та 
установлення 

контакту з дитиною 
- сиротою або 

дитиною, 
позбавленою 
батьківського 

піклування 

Безоплатно Направлення Постанова Кабінету 
Міністрів України    від 

08.10.2008 року № 905 «Про 
затвердження Порядку 

провадження діяльності з 
усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав 
усиновлених дітей» 

Розроблений 

18 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Ведення 
(місцевого ) обліку 
дітей, які можуть 

бути усиновленими 
 

Безоплатно Ведення обліку Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

08.10.2008країни року № 905 
«Про затвердження Порядку 

провадження діяльності з 
усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав 
усиновлених дітей» 

Розроблений 

19 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Направлення для 
знайомства з 

дитиною особам, які 
бажають усиновити 

дитину 

Безоплатно Направлення Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

08.10.2008 року № 905 «Про 
затвердження Порядку 

провадження діяльності з 
усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав 

Розроблений 
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усиновлених дітей» 
20 Відділ освіти райдержадміністрації Облік дітей 

дошкільного віку 
Безоплатно Ведення обліку - Розроблений 

21 Відділ освіти райдержадміністрації Облік учнів, які 
повинні відвідувати 

загальноосвітні 
навчальні установи 

Безоплатно Ведення обліку - Розроблений 

22 Відділ освіти райдержадміністрації Облік дітей 
дошкільного та 
шкільного віку 

Безоплатно Ведення обліку - Розроблений 

23 Відділ освіти райдержадміністрації Атестація 
дошкільних 

навчальних установ, 
розташованих на 
певній території 

Безоплатно Проведення 
атестації 

- Розроблений 

24 Відділ освіти райдержадміністрації Атестація 
педагогічних 
працівників 

Безоплатно Проведення 
атестації 

Наказ Міністерства освіти і 
науки України від 06.10.2010 

№ 930 «Про затвердження 
Типового положення про 
атестацію педагогічних 

працівників», зареєстрований 
в Міністерстві юстиції 

України  14.12.2010 за № 
1255/18550 

Розроблений 

25 Відділ освіти райдержадміністрації Атестація 
педагогічних 
працівників 

дошкільних освітніх 
установ 

 

Безоплатно Проведення 
атестації 

Наказ Міністерства освіти і 
науки України від 06.10.2010 

№ 930 «Про затвердження 
Типового положення про 
атестацію педагогічних 

працівників», зареєстроване в 
Міністерстві юстиції України  
14.12.2010 за № 1255/18550 

Розроблений 

26 Відділ освіти райдержадміністрації Атестація установ 
освіти 

Безоплатно Проведення 
атестації 

- Розроблений 

27 Відділ освіти райдержадміністрації Атестація установ 
освіти комунальної 

власності 

Безоплатно Проведення 
атестації 

- Розроблений 

28 Відділ освіти райдержадміністрації Державна атестація 
позашкільних 

навчальних установ 
незалежно від типів 

і форм власності 

Безоплатно Проведення 
атестації 

- Розроблений 

29 Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Видача цільових 
направлень до ВНЗ 

І-ІІ рівнів 
акредитації 

Безоплатно Направлення Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

29.06.1999 № 1159 «Про 
підготовку фахівців для 

Розроблений 



 46 

абітурієнтам, які 
постійно 

проживають у 
сільській місцевості 

або селищах 
міського типу 

роботи в сільській 
місцевості» 

 

30 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Резервування 
найменування 

юридичної особи 

Платно, 
34 грн. 

Внесення даних до 
резерву 

- Розроблений 

31 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 

юридичної особи, 
державна реєстрація 
змін імені або місця 

проживання 
фізичної особи 

Платно 
30 %  від 

реєстраційного 
збору. Юридична 
особа 51,00 грн., 

фізична особа -10,2 
грн. 

Державна 
реєстрація 

- Розроблений 

32 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Надання витягу з 
Єдиного державного 

реєстру 

Платно 
51 грн. 

Витяг Наказ 
Держкомпідприємництва № 

99 від 20.10.2005 р., 
затверджений в Міністерстві 

юстиції 23.02.2006 за № 
165/12039 

Розроблений 

33 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Надання довідки з 
Єдиного державного 

реєстру 

Платно 
17 грн 

Довідка Наказ 
Держкомпідприємництва № 

99 від 20.10.2005 р., 
затверджений в Міністерстві 

юстиції 23.02.2006 за № 
165/12039 

Розроблений 

34 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Надання  виписки з  
Єдиного державного 

реєстру 
 

Платно 
17 грн. 

Виписка Наказ 
Держкомпідприємництва № 

99 від 20.10.2005 р., 
затверджений в Міністерстві 

юстиції 23.02.2006 за № 
165/12039 

Розроблений 

35 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Повідомлення про 
прийняття 

засновниками 
рішення щодо 
припинення 

юридичної особи 

Платно 
51 грн. 

Повідомлення - Розроблений 

36 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Повідомлення про 
прийняття фізичною 

особою рішення 
щодо припинення 

Платно 
17 грн 

Повідомлення - Розроблений 
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підприємницької 
діяльності 

37 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 

юридичних осіб та 
фізичних осіб-
підприємців 

 

Платно 
170 грн. - юридичні, 

34-фізичні 
 

Реєстрація - Розроблений 

38 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Заміна свідоцтва 
про державну 

реєстрацію у зв’язку 
з його втратою або 
пошкодженням та 
видача дублікату 

оригіналу 
установчих 

документів та змін 
до них 

Платно 
17 грн. 

Свідоцтво - Розроблений 

39 Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 

райдержадміністрації 

Інформування 
населення про аварії 

й надзвичайні 
ситуації 

техногенного й 
природного 
характеру 

Безоплатно Інформація - Розроблений 

40 Відділ з питань надзвичайних ситуацій та 
цивільного захисту населення 

райдержадміністрації 

Інформування 
населення про 

виникнення аварій і 
надзвичайних 

ситуацій 
техногенного й 

природного 
характеру 

Безоплатно Інформація - Розроблений 

41 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Виплата допомоги 
на дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування, 

грошової допомоги 
батькам-

вихователям і 
прийомним батькам 

за надання 
соціальних послуг у 
дитячих будинках 
сімейного типу та 

Безоплатно Виплата коштів Порядок призначення і 
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» у 2007 році., 

Розроблений 
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прийомних сім`ях затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України 

від 31.01.2007 № 81 
42 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Виплата державної 

соціальної допомоги 
та надбавки на 

догляд інвалідам з 
дитинства та дітям-

інвалідам 

Безоплатно Виплата державної 
соціальної допомоги 

- Розроблений 

43 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Виплата допомоги 
на поховання 

інваліда з дитинства 
або дитини-інваліда 

у віці до 18 років 

Безоплатно Допомога на 
поховання 

- Розроблений 

44 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення 
соціальної допомоги 

малозабезпеченій 
родині 

 

Безоплатно Призначення 
допомоги 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

24.02.2003 № 250 «Про 
затвердження Порядку 
призначення і виплати 
державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим 
сім`ям» 

Розроблений 

45 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Виплата 
компенсації 

фізичним особам, 
які надають 

соціальні послуги 
 

Безоплатно Виплата коштів Постанова Кабінету 
Міністрів України від  

29.04.2004 № 558 «Про 
затвердження Порядку 
призначення і виплати 
компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні 
послуги» 

Розроблений 

46 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Надання населенню 
субсидій для 

відшкодування 
витрат на оплату 

житлово-
комунальних 

послуг, придбання 
зрідженого газу, 

твердого та рідкого 
пічного побутового 

палива 

Безоплатно Призначення 
субсидії 

Порядок призначення та 
надання населенню субсидій 
для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового 

палива, затверджений 
постановою Кабінету 
Міністрів України від 

21.10.1995 № 848 (зі змінами 
та доповненнями) 

Розроблений 

47 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата державної 
допомоги сім"ям з 

дітьми 

Безоплатно Виплата коштів - Розроблений 
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48 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення і 
виплата державної 

соціальної допомоги 
особам, які не 

мають право на 
пенсію та інвалідам 

Безоплатно Виплата коштів - Розроблений 

49 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення  та 
виплата грошової 

допомоги 
малозабезпеченій 

особі, яка проживає 
разом з інвалідом 1 

чи 2 групи 
внаслідок 

психічного розладу 

Безоплатно Виплата коштів 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 комісії медичного 
закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на 
догляд за ним» 

Розроблений 

50 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Здійснює 
призначення та 

виплату тимчасової 
державної допомоги 
дітям, батьки яких 

схиляються від 
сплати аліментів 

 

Безоплатно Виплата коштів Постанова Кабінету міністрів 
України від 22.02.2006 №189 
«Про затвердження Порядку 

призначення та виплати 
тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати 

аліментів, не мають 
можливості утримувати 

дитину або місце проживання 
їх невідоме» 

Розроблений 

51 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Здійснює видачу 
довідок про 

отримання ( не 
отримання) 

соціальної допомоги 

Безоплатно Довідка Наказ Міністерства праці та 
соціальної політики України 
від 19.09.2006 № 345 «Про 

затвердження інструкції 
щодо порядку оформлення і 

ведення особових справ 
отримувачів всіх видів 
соціальної допомоги», 

зареєстроване в Міністерстві 
юстиції України від 

06.10.2006 № 1098/12972 

Розроблений 

52 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Ведення Єдиного 
державного 

автоматизованого 
реєстру осіб, які 
мають право на 

Безоплатно Ведення обліку Постанова Кабінету 
Міністрів України   від 
29.01.2003№117 ”Про 

Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, 

Розроблений 
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пільги які мають право на пільги ” 
53 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Ведення 

персоніфікованого 
обліку осіб, які 
мають право на 

пільги за видами 
пільг  ) 

Безоплатно Ведення обліку Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
31.01.2007№77 «Про 

затвердження порядку 
надання пільг на придбання 
твердого палива за рахунок 

субвенцій», 
Постанова Кабінету 
Міністрів України 

від12.08.2009 №887 «Про 
затвердження порядку 

надання  компенсації особам, 
які мають право на 

безоплатне отримання 
вугілля на побутові потреби, 
але проживають у будинках з 

центральним опаленням» 

Розроблений 

54 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Перерахування 
субсидії для 

відшкодування 
витрат на оплату 

житлово-
комунальних 

послуг, придбання 
зрідженого разу, 

твердого та рідкого 
пічного побутового 

палива. 

Безоплатно Субсидія Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
фінансування видатків 
місцевих бюджетів на 
здійснення заходів з 

виконання державних 
програм соціального захисту 

населення за рахунок 
субвенції з державного 

бюджету» від 04.03.2002 року 
№ 256, 

Положення про управління 
затверджене розпорядженням 

голови районної державної 
адміністрації  від 28.05.2008 

року № 241 

Розроблений 

55 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Виплата субсидій на 
житлово-комунальні 

послуги 

Безоплатно Виплата коштів Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 
затвердження Порядку 
фінансування видатків 
місцевих бюджетів на 
здійснення заходів з 

виконання державних 
програм соціального захисту 

населення за рахунок 
субвенції з державного 

бюджету» від 04.03.2002 року 

Розроблений 
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№ 256, 
Положення про управління 

затверджене розпорядженням 
голови районної державної 
адміністрації  від 28.05.2008 

року № 241 
56 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Облік громадян, 
направлених на 
альтернативну 

службу, громадян, 
звільнених з 

альтернативної 
служби 

Безоплатно Ведення обліку Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

10.11.1999 № 2066 „Про 
затвердження нормативно-

правових актів щодо 
застосування Закону України 

«Про альтернативну 
(невійськову) службу» 

Розроблений 

57 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Повідомна 
реєстрація 

колективних 
договорів 

Безоплатно Реєстр Постанова Кабінету 
Міністрів України  від 
05.04.1994 № 225 „Про 

порядок повідомної 
реєстрації галузевих і 

регіональних угод, 
колективних договорів” 

Розроблений 

58 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Довідка про 
заробітну плату  для 
обчислення пенсії у 

разі втрати  
документів про її 

нарахування і 
виплату 

Безоплатно Довідка Постанова Кабінету 
Міністрів України відl 

05.07.2006 № 919   „Про 
затвердження Порядку 

визначення заробітної плати 
(доходу) для обчислення 

пенсії у разі втрати 
документів про її 

нарахування та виплату ” 

Розроблений 

59 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Реєструє інвалідів, 
які мають право на 

одержання 
автомобіля 

 

Безоплатно Реєстр Постанова Кабінету 
Міністрів України  від 
19.06.2006 №999 «Про 
затвердження порядку 
забезпечення інвалідів 

автомобілями» 

Розроблений 

60 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Посвідчення 
ветерана війни 

 

Безоплатно Посвідчення Постанова Кабінету 
Міністрів України  від  
12.05.1994 №302 „Про 

порядок видачі посвідчень і 
нагрудних знаків ветеранів 

війни ” 

Розроблений 

61 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Виплата грошового 
відшкодування 

вартості санаторно-
курортного 

Безоплатно Виплата коштів Постанова Кабінету 
Міністрів України  від17 
червня 2004 N 785 „Про 
затвердження Порядку 

Розроблений 
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лікування 
встановленим 

категоріям громадян 
 

виплати грошової 
компенсації вартості 

санаторно-курортного  
лікування деяким категоріям 

громадян” 
62 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Посвідчення 

ветерана праці 
 

Безоплатно Посвідчення Постанова Кабінету 
Міністрів України  від 
29.06.1994 №521„Про 

порядок видачі посвідчення і 
нагрудного знака „Ветеран 

праці” 

Розроблений 

63 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Виплата грошової 
компенсації 

санаторно-курортної 
путівки й 

компенсацію 
вартості 

самостійного 
санаторно-
курортного 
лікування 

 

Безоплатно Виплата коштів Постанова Кабінету 
Міністрів України  від 
07.02.2007 N 150 «Про  
затвердження Порядку  

виплати деяким категоріям 
інвалідів грошової 

компенсації замість 
санаторно-курортної путівки 

та вартості самостійного 
санаторно-курортного 

лікування» 

Розроблений 

64 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача інвалідам 
транспортних 

засобів, засобів 
пересування і 
реабілітації 

 

Безоплатно Транспортні засоби Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
19.06.2006 №999 «Про 
затвердження порядку 
забезпечення інвалідів 

автомобілями», 
Постанова Кабінету 

Міністрів України від 
29.11.2006 №1652 «Про 
затвердження Порядку 
забезпечення окремих 
категорій населення 

технічними та іншими 
засобами реабілітації і 

формування відповідного 
державного замовлення,  
переліку таких засобів» 

Розроблений 

65 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Виплата грошових 
компенсації 

інвалідам на бензин, 
ремонт і технічне 
обслуговування 
автомобілів і на 

транспортне 

Безоплатно Виплата коштів Постанова Кабінету 
Міністрів України  від 

14.02.2007 №228 «Порядок 
виплати грошових 

компенсацій на бензин, 
ремонт і технічне  

обслуговування автомобілів 

Розроблений 
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обслуговування та на транспортне 
обслуговування» 

66 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Направлення 
інвалідові в 

навчальні заклади 
системи соціального 
захисту населення 

 

Безоплатно Направлення Постанова Кабінету 
Міністрів України «Про 

затвердження Положення про 
організацію оздоровлення 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» від 16.05.2000 
№ 800, Наказ Мінпраці та 

соціальної політики від 
25.12.1997 N 42 «Про 

затвердження Інструкції про 
порядок обліку, зберігання,  
розподілу та видачі путівок 
до санаторно-курортних та 

інших    лікувально-
оздоровчих установ в органах 

соціального  захисту  
населення України», 
Постанова Кабінету 

Міністрів України від 
31.01.2007 №80 «Про 
затвердження порядку 

надання інвалідам та дітям-
інвалідам реабілітаційних 

послуг» 

Розроблений 

67 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Працевлаштування 
інвалідів, одержання 

ними освіти, 
придбання 
необхідної 

кваліфікації, 
матеріально-
побутового 

обслуговування, 
санаторно-
курортного 

лікування інвалідів, 
ветеранів війни й 

праці, осіб, що 
постраждали в 

результаті 
Чорнобильської 

катастрофи 
 

Безоплатно Інформація Постанова Кабінету 
Міністрів України від  
20.09.2005 № 936 „Про 
затвердження Порядку 
використання коштів 

державного бюджету для 
виконання програм, 

пов’язаних із соціальним 
захистом громадян, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 
”, 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

12.07.2005 №  562 „Про 
щорічну допомогу на 

оздоровлення громадянам, 
які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи „ 

Розроблений 
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Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
26.07.1996 № 836 „Про 
компенсаційні виплати 

особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 

катастрофи” 
Постанова Кабінету 

Міністрів України від 
20.04.2007 № 649 «Про 

встановлення розмірів виплат 
деяким категоріям громадян, 
що постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 
68 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації я 
Виплата допомоги 

(компенсації) 
громадянам, які 

постраждали 
внаслідок аварії на 

Чорнобильській 
АЕС 

 
 

Безоплатно Компенсація Постанова Кабінету 
Міністрів України від  
20.09.2005 № 936 „Про 
затвердження Порядку 
використання коштів 

державного бюджету для 
виконання програм, 

пов’язаних із соціальним 
захистом громадян, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 
Постанова Кабінету 

Міністрів України від 
12.07.2005 №  562 „Про 
щорічну допомогу на 

оздоровлення громадянам, 
які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи„ 
Постанова Кабінету 

Міністрів України від 
26.07.1996 № 836 „Про 
компенсаційні виплати 

особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 

катастрофи ” 
Постанова Кабінету 

Міністрів України від 
20.04.2007 № 649 „Про 

встановлення розмірів виплат 
деяким категоріям громадян, 
що постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

Розроблений 
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69 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Направлення 
інвалідові або 

дитині-інвалідові в 
реабілітаційну 

установу 
 

Безоплатно Направлення Постанова Кабінету 
Міністрів України від   
31.01.2007  № 80  „Про 
затвердження порядку 

надання інвалідам та дітям-
інвалідам реабілітаційних 

послуг ”, Наказ Мінпраці від 
15.03.2007 № 104 „Щодо 

організації, обліку та 
звітності з надання інвалідам 

та дітям-інвалідам 
реабілітаційних послуг ” 

Розроблений 

70 Юридичний відділ 
райдержадміністрації 

Реєстрація 
громадських 
формувань з 

охорони 
громадського 

порядку та 
державного кордону 

Безоплатно Реєстрація 
громадського 
формування 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

20.12.2000 № 1875 «Про 
затвердження Типового 
статуту громадського 

формування х охорони 
громадського порядку та 

державного кордону, описів 
зразків бланка посвідчення і 
нарукавної пов’язки члена 

такого формування» 

Розроблений 

 
 

Запорізька райдержадміністрація 
 

 
№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Державний реєстратор  

райдержадміністрації 
Державна 
реєстрація 
юридичної особи 

170,0 грн. Виписка з єдиного 
державного реєстру 

Статті 10, 24 Закону України 
від 15.05.2003 р. № 755-ІV 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців» 

2 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація фізичних 
осіб підприємців 

34,0 грн. Виписка з єдиного 
державного реєстру 

Статті 10, 42 Закону України 
від 15.05.2003 р. № 755-ІV 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців» 

Державним 
реєстратором 

райдерж-
адміністрації 
розроблені та 
затверджені 

стандарти надання 
адміністративних 

послуг 
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3 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація змін до 
установчих 
документів 
юридичної особи 

51,0 грн. Виписка з єдиного 
державного реєстру 

Статті 10, 29 Закону України 
від 15.05.2003 р. № 755-ІV 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців» 

4 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Включення 
відомостей про 
юридичну особу та 
фізичну особу-
підприємця 

Безоплатно 
 

Виписка з єдиного 
державного реєстру 

Стаття 17 Закону України від 
15.05.2003 р. № 755-ІV «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців» 

5 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Внесення змін до 
відомостей, що не 
пов’язані зі змінами 
до установчих 
документів 
юридичної особи 

Безоплатно 
 

Виписка з єдиного 
державного реєстру 

Стаття 19 Закону України від 
15.05.2003 р. № 755-ІV «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців» 

6 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Внесення змін до 
відомостей фізичної 
особи-підприємця 

10,20 грн Виписка з єдиного 
державного реєстру 

Статті 10, 45 Закону України 
від 15.05.2003 р. № 755-ІV 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців» 

7 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 
припинення 
юридичної особи (за 
публікацію) 

51,0 грн. Виписка з єдиного 
державного реєстру 

Статті 22, 33 Закону України 
від 15.05.2003 р. № 755-ІV 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців» 

8 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 
припинення 
підприємницької 
діяльності фізичної 
особи-підприємця 
(за публікацію) 

17,0 грн. Виписка з єдиного 
державного реєстру 

Статті 22, 46 Закону України 
від 15.05.2003 р. № 755-ІV 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців» 

9 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Надання виписки з 
державного реєстру 

17,0 грн. Виписка з єдиного 
державного реєстру 

Стаття 21 Закону України від 
15.05.2003 р. № 755-ІV «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців» 

10 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Надання витягів та 
довідок з 
державного реєстру 

51,0 грн. + 3,40 грн. 
за кожен аркуш 
 
17,0 грн. + 3,40 грн. 
за кожен аркуш 

Витяг 
 
 
 
Довідка 

Стаття 20 Закону України від 
15.05.2003 р. № 755-ІV «Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців», Наказ 
Держкомпідприємництва від 
24.02.2010 № 34 «Про 
внесення змін до наказу 
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Державного комітету 
України з питань 
регуляторної політики та 
підприємництва від 
20.10.2005 №99 «Про розмір 
та порядок внесення плати, 
що справляється за 
одержання витягу та довідки 
з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб підприємців» 

11 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача довідок та 
посвідчень 

Безоплатно 
 

Видача довідок та 
посвідчень 

Статті 5, 9 Закону України 
від 18.11.2004 №2195-IV 

«Про соціальний захист дітей 
війни», 

Стаття 46 Закону України від 
16.12.1993 №3721-XII «Про 
основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого 

віку в Україні», 
Стаття 18 Закону України від 

22.10.1993 3551-XII «Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 

захисту» 
Стаття 5 Закону України 
23.03.2000 1584-ІІІ «Про 

жертви нацистських 
переслідувань» 

Стаття 23 Закону України від 
02.10.1992 №2657-XII «Про 

інформацію» 
Стаття 1 Закону України від 
16.11.2000 №2109-ІІІ «Про 

державну соціальну 
допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-

інвалідам» 

В управлінні праці 
та соціального 

захисту населення 
райдерж-

адміністрації 
розроблені та 
затверджені 

стандарти надання 
адміністративних 

послуг 

12 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Повідомна 
реєстрація 

колективних 
договорів 

Безоплатно 
 

Реєстрація договору Стаття 15 Кодексу законів 
про працю, стаття 9 Закону 

України від 01.07.1993 
№3356-ХІІ «Про колективні 

договори і угоди» 
13 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Видача листів 

талонів на право 
Безоплатно 

 
Видача листів 

талонів на право 
Статті 13-16  Закону України 

від 22.10.1993 №3551-XII 

В управлінні праці 
та соціального 

захисту населення 
райдерж-

адміністрації 
розроблені та 
затверджені 
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одержання 
пільгових проїзних 

документів (квитків) 

одержання 
пільгових проїзних 

документів (квитків) 

«Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 

захисту» 

стандарти надання 
адміністративних 

послуг 
14 Архівний відділ райдержадміністрації Надання 

інформаційних 
документі на заяви 

(запити) фізичних та 
юридичних осіб 

Інформаційні 
документи 

 

Безоплатно 
 

1)інформаційний 
лист; 

2) архівна довідка; 
3) архівна копія; 

4) архівний витяг; 
5) лист –відповідь 

Статті 18, 35 Закону України 
від 24.12.93р. №3814-ХІІ 

«Про Національний архівний 
фонд та архівні установи» 

В архівному відділі 
райдерж-

адміністрації 
розроблені та 
затверджені 

стандарти надання 
адміністративних 

послуг 
15 Державний адміністратор 

райдержадміністрації 
Видача довідки з 

Реєстру документів 
дозвільного 
характеру 

Два неоподатко-
вуваних мінімуми 
доходів громадян 

Довідка Стаття 5 Закону України від 
06.09.2005 №2806-IV «Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» 

Державним 
адміністратором 

райдерж-
адміністрації 
розроблені та 
затверджені 

стандарти надання 
адміністративних 

послуг 
 
 

Кам`янсько-Дніпровська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Райдержадміністрація Внесення 

персональних  
даних до Реєстру 

 

Безоплатно 
 

включення до 
реєстру виборців 

Закон України ”Про 
Державний  реєстр виборців” 
із змінами та допов-неннями 

від 21.09.2010 №2536-VI 

- 

2 Райдержадміністрація Внесення змін до 
персональних даних 

виборця в Реєстрі 

Безоплатно 
 

включення до 
реєстру виборців 

Закон України ”Про 
Державний реєстр виборців” 
із змінами та доповненнями 

від 21.09.2010 №2536-VI 

- 

3 Райдержадміністрація Видача довідки про 
включення виборця 

до Реєстру або 
внесення змін до 

Безоплатно 
 

довідка Закон України ”Про 
Державний реєстр виборців” 
із змінами та доповненнями 

від 21.09.2010 №2536-VI 

- 
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нього 
4 Райдержадміністрація Надання письмової 

інформації вибор-
цю, щодо змісту 

його персональних 
даних у Реєстрі 

Безоплатно 
 

повідомлення Закон України ”Про 
Державний реєстр виборців” 
із змінами та доповненнями 

від 21.09.2010 №2536-VI 

- 

5 Райдержадміністрація Організація 
розгляду звернень 

громадян 
 

Безоплатно 
 

надання письмових 
та усних відповідей 

по вирішеним 
питанням 

 

Закон України „Про 
звернення громадян” 

02.10.1996 №393/6-ВР (із 
змінами, внесеними згідно із 
Законами  N 653-XIV (653-

14) від 13.05.99, Указ 
Президента України „Про  
першочергові за -ходи 

щодо за без-печення 
реалізації та гарантування 
конституційного права на 

звернення до органів 
державної влади та органів 
місцевого самоврядування" 
від 07.02.2008 №109/2008 

- 

6 Райдержадміністрація Організація роботи 
із запитувачами 

інформації 

Безоплатно 
 

надання письмових 
та усних відповідей 

по вирішеним 
питанням 

Закон України „Про 
звернення громадян” 

02.10.1996 №393/6-ВР (із 
змінами, внесеними згідно із 
Законами  N 653-XIV (653-

14) від 13.05.99, Указ 
Президента України „Про  
першочергові за -ходи 

щодо за без-печення 
реалізації та гарантування 
конституційного права на 

звернення до органів 
державної влади та органів 
місцевого самоврядування" 
від 07.02.2008 №109/2008 

- 

7 Райдержадміністрація Сприяння 
забезпеченню 

правового захисту 
конституційного 
права свобод та 

інтересів громадян 

Безоплатно 
 

надання письмової 
відповіді по 
вирішеним 

питанням, довідки 

Закон України „Про 
звернення громадян” 

02.10.1996 №393/6-ВР (із 
змінами, внесеними згідно із 
Законами  N 653-XIV (653-

14) від 13.05.99,Указ 
Президента України „Про  

першочергові за -  
ходи щодо за без-печення 

реалізації та гарантування 

- 
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конституційного права на 
звернення до органів 

державної влади та органів 
місцевого самоврядування" 
від 07.02.2008 №109/2008 

8 Райдержадміністрація Видача архівних 
довідок, копій, 

витягів соціально-
правового характеру 

Безоплатно 
 

Видача архівних 
довідок, копій, 

витягів соціально-
правового характеру 

Закон України «Про 
Національний архівний фонд 
і архівні установи» №2888-ІІІ 

від 13.12.2001 

- 

9 Райдержадміністрація Видача довідки з 
Реєстру документів 

дозвільного 
характеру 

Безоплатно 
 

довідка Закон України „Про 
дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності” від 
06.09.2005 №2806-1V 

- 

10 Райдержадміністрація Державна 
реєстрація 

юридичної особи 

170,00 грн. 
 
 

проведення 
державної реєстрації 

юридичної особи, 
видача Виписки з 

ЄДР 

Закон України “Про 
державну  реєстрацію 

юридичних осіб а фізичних 
осіб-підприємців” від 
15.05.2003 № 755-IV 

- 

11 Райдержадміністрація Державна   
реєстрація фізичної 
особи-підприємця 

34,00 грн. 
 

проведення 
державної реєстрації 

юридичної особи, 
видача Виписки з 

ЄДР 

Закон України “Про 
державну  реєстрацію 

юридичних осіб а фізичних 
осіб-підприємців” від 
15.05.2003 № 755-IV 

- 
 

12 Райдержадміністрація Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 

юридичної  особи 

51,00 грн. 
 

проведення 
державної реєстрації 
змін до установчих 

документів 
юридичної особи 

Закон України “Про 
державну  реєстрацію 

юридичних осіб а фізичних 
осіб-підприємців” від 
15.05.2003 № 755-IV 

- 

13 Райдержадміністрація Державна 
реєстрація зміни 
імені або місця 

проживання 
фізичної особи-

підприємця 

10,20 грн. 
 

проведення 
державної реєстрації 

зміни імені або 
місця проживання 

фізичної особи-
підприємця, видача 

Виписки з ЄДР 

Закон України “Про 
державну  реєстрацію 

юридичних осіб а фізичних 
осіб-підприємців” від 
15.05.2003 № 755-IV 

 

- 

14 Райдержадміністрація Видача та 
засвідчення 
дублікатів  
оригіналів   
установчих  

докумен-тів та змін 
до них 

17,00 грн. 
 

видача дубліката 
установчих 
документів 

Закон України “Про 
державну  реєстрацію 

юридичних осіб а фізик-них 
осіб-підприємців” від 
15.05.2003 № 755-IV 

- 

15 Райдержадміністрація Виготовлення 
будівельного 
паспорту на 

забудову земельної 

Безоплатно 
 

будівельний паспорт 
забудови земельної 

ділянки 

Закон України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності» від 17.02.2011 

№3038-VI чинний з 

- 
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ділянки 12.03.2011 
Наказ Міністерства 

регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-

комунального господарства 
України  від 05.07.2011 №103 

чинний з 22.07.2011 
16 Райдержадміністрація Виготовлення 

містобудівних умов  
і обмежень забудови 

земельної ділянки 

Безоплатно 
 

містобудівні умови і 
обмеження забудови 
земельної діяльності 

Закон України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності» від 17.02.2011 

№3038-VI чинний з 
12.03.2011 

Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-

комунального господарства 
України  від 05.07.2011 №103 

чинний з 22.07.2011 

- 

17 Райдержадміністрація Підготовка 
висновку  по 

технічній доку-
ментації із 

землеустрою щодо 
складання 

документів, що 
підтверджують 

право на земельну 
ділянку 

Безоплатно 
 

висновок по 
технічній 

документації  із  
землеустрою 

Закон України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності» від 17.02.2011 

№3038-VI чинний з 
12.03.2011 

Земельний  кодекс України 

- 

18 Райдержадміністрація Підготовка 
висновку по проекту 
земле устрою щодо 

складання 
документів, що 
підтверджують  

право на земельну 
ділянку 

Безоплатно 
 

висновок по проекту 
землеустрою 

Закон України «Про 
регулювання містобудівної 
діяльності» від 17.02.2011 

№3038-VI чинний з 
12.03.2011 

Земельний  кодекс України 

- 

19 Райдержадміністрація Видача свідоцтв про 
базову загальну 
середню освіту 

 
 

Безоплатно 
 

свідоцтво про 
базову загальну 
середню освіту 

Закон України  від 11.09.2003 
№ 1158-ІУ «Про освіту»  (зі 
змінами від 11.06.2008     № 

1060-ХІІ), Закону України від 
13.05.1999 № 651-ХІУ «Про 
загальну середню освіту»  (зі 
змінами від 06.07.2010     № 

2442-УІ) 
Наказ МОН України     від 
10.12.2003 № 811   «Про 

- 
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затвердження Положення про 
ІВС «ОС-ВІТА» та Порядку 

замо-влення, видачі та обліку 
документів про освіту 
державного зразка» 

(зареєстрованого в Мін’юсті 
України від 16.02.2004  № 

201/8800) 
20 Райдержадміністрація Видача атестатів 

про повну загальну 
середню освіту 

Безоплатно 
 

атестат про повну 
загальну середню 
освіту та вкладиш 

до нього 

Закон України  від 11.09.2003 
№ 1158-ІУ «Про освіту»  (зі 
змінами від 11.06.2008     № 

1060-ХІІ), Закону України від 
13.05.1999 № 651-ХІУ «Про 
загальну середню освіту»  (зі 
змінами від 06.07.2010     № 

2442-УІ) 
Наказ МОН України     від 
10.12.2003 № 811   «Про 

затвердження Положення про 
ІВС «ОСВІТА» та Порядку 

замовлення, видачі та обліку 
документів про освіту 
державного зразка» 

(зареєстрованого в Мін’юсті 
України від 16.02.2004  № 

201/8800) 

- 

21 Райдержадміністрація Замовлення 
дублікатів 

документів про 
освіту державного 

зразка 

Безоплатно 
 

дублікат документів 
про освіту 

державного зразка 

Закон України  від 11.09.2003 
№ 1158-ІУ «Про освіту» ст.27 

(зі змінами від 11.06.2008     
№ 1060-ХІІ), Закону України 

від 13.05.1999 № 651-ХІУ 
«Про загальну середню 
освіту»  (зі змінами від 
06.07.2010     № 2442-

УІ),Наказ МОН України     
від 10.12.2003 № 811   «Про 

затверд 
ження Положення про ІВС 

«ОСВІТА» та  Порядку 
замовлення, видачі та обліку 

докумен- 
тів про освіту державного 
зразка» (зареєстрованого в 

Мін’юсті України від 
16.02.2004  № 201/8800) 

- 

22 Райдержадміністрація Видача єдиних Безоплатно Єдиний квиток Закон України  від 26.04.2001  - 
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квитків  № 2402-ІІІ   «Про охорону 
дитинства» (зі змінами від 

03.02.2005  № 2414 -ІУ) 
23 Райдержадміністрація Допомога у зв’язку з 

вагітністю та 
пологами 

 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України  “Про 
державну допомогу сім’ям з 

дітьми” від 21.11.1992  № 
2811 – ХІІ (зі змінами та 

доповненнями 

- 

24 Райдержадміністрація Одноразова 
допомога при 

народженні дитини 
 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України  “Про 
державну допомогу сім’ям з 

дітьми” від 21.11.1992  № 
2811 – ХІІ (зі змінами та 

доповненнями) 

- 

25 Райдержадміністрація Допомога по 
догляду за дитиною 
до досягнення нею 

трирічного віку 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України  “Про 
державну допомогу сім’ям з 

дітьми” від 21.11.1992  № 
2811 – ХІІ (зі змінами та 

доповненнями 

- 

26 Райдержадміністрація Допомога на дітей, 
які перебувають під 

опікою чи 
піклуванням 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України  “Про 
державну допомогу сім’ям з 

дітьми” від 21.11.1992  № 
2811 – ХІІ (зі змінами та 

доповненнями) 

- 

27 Райдержадміністрація Допомога на дітей 
одиноким матерям 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України  “Про 
державну допомогу сім’ям з 

дітьми” від 21.11.1992  № 
2811 – ХІІ (зі змінами та 

доповненнями) 

- 

28 Райдержадміністрація Тимчасова державна 
допомога дітям, 

батьки яких 
ухиляються  від 

сплати аліментів, не 
мають можливості 
утримувати дитину 

або місце 
проживання їх  

невідоме 
 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України  “Про 
державну допомогу сім’ям з 

дітьми” від 21.11.1992  № 
2811 – ХІІ (зі змінами та 

доповненнями), Постанова 
КМУ від 22.02.2006 “Про 

затвердження Порядку 
призначення та виплати 
тимчасової державної 

допомоги дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати 

аліментів, не мають 
можливості утримувати 

дитину або місце проживання 
їх невідоме”(зі змінами та 

доповненнями 

- 

29 Райдержадміністрація Державна соціальна 
допомога на дітей –

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України  “Про 
державну допомогу сім’ям з 

- 
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сиріт  та дітей, 
позбавлених 
батьківського 

піклування 
 

дітьми” від 21.11.1992  № 
2811 – ХІІ (зі змінами та 

доповнен-нями),Постанова 
КМУ від 31.01.2007  № 
81”Про затвердження 

Порядку призначення і 
виплати державної допомоги 

на дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківсь - 

кого піклування, грошового 
забезпечення батькам-

вихователям і прийомним 
батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих 
будинках сімейного типу та 
прийомних та прийомних 

сім’ях за принципом “гроші 
ходять за дитиною”(зі 

змінами та доповненнями) 
30 Райдержадміністрація Державна соціальна 

допомога інвалідам 
з дитинства та дітям 

–інвалідам 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України “ Про  
державну соціальну 

допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям –

інвалідам” від 16.11.2000№ 
2109 – ІІІ 

( зі змінами та 
доповненнями) 

- 

31 Райдержадміністрація Надбавки на догляд 
 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України “ Про  
державну соціальну 

допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям –

інвалідам” від 16.11.2000№ 
2109 – ІІІ 

(зі змінами та доповненнями) 

- 

32 Райдержадміністрація Щомісячна грошова 
допомога 

малозабезпеченій 
особі, яка проживає 
разом з інвалідом І 

чи ІІ  групи 
внаслідок 

психічного розладу 
 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України “ Про  дер- 
жавну соціальну допо 

могу інвалідам з дитинства та 
дітям –інва 

лідам” від 16.11.2000№ 2109 
– ІІІ(зі змінами та 

доповненнями),Постанова 
КМУ від 02.08.2000  № 1192 
“Про надання що-місячної  

грошової допомоги 
малозабезпеченій особі, яка 

проживає разом з інвалідом І 

- 
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чи ІІ  групи внаслідок 
психічного роз 

ладу, який за висновком 
лікарської комісії медичного 
закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на 
догляд за ним” (зі змінами та 

доповненнями) 
33 Райдержадміністрація Державна соціальна 

допомога малозабез-
печеним сім’ям 

 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України “Про 
державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим 
сім’ям” від 01.06.2000 № 
1768 – ІІІ(зі змінами та 

доповненнями 

- 

34 Райдержадміністрація Житлові субсидії 
 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України “Про дер 
жавну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям” 

від 01.06.2000 № 1768 – ІІІ (зі 
змінами та 

доповненнями),Положення  
про порядок  призна-чення  

та надання  насе 
ленню субсидій для 

відшкодування витрат на 
оплату житлово-кому-

нальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового 

палива”(зі змінами та 
доповненнями) Затверджене 

постановою КМУ від 21 
жовтня 1995  №848       (в 

редакції постанови КМУ від 
22 вересня 1997 р. №1050) 

- 

35 Райдержадміністрація Державна соціальна 
допомога особам, 
які не мають права 

на пенсію, та 
інвалідам 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України ”Про 
державну соціальну 

допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та 

інвалідам” від 18.05.2004№ 
1727 – ІV 

(зі змінами та доповненнями) 

- 

36 Райдержадміністрація Соціальні  послуги 
 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України “Про 
державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим 

сім’ям” від 01.06.2000 № 
1768 – ІІІ (зі змінами та 

- 



 66 

доповненнями),Постанова 
КМУ від 29.04.2004 № 558 

“Про затвердження Порядку 
призначення і виплати 
компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні 
послуги” (зі змінами та 

доповненнями) 
37 Райдержадміністрація Щомісячна 

компенсаційна 
виплата 

непрацюючій 
працездатній особі, 

яка  доглядає за 
інвалідом І групи 

або за престарілим, 
який досяг 80-
річного віку 

Безоплатно 
 

грошові кошти, 
довідка 

Закон України ”Про 
державну соціальну допо-
могу особам, які не мають 
права на пенсію, та інва-

лідам” від 18.05.2004№ 1727 
– ІV (зі змінами та 

доповненнями),Постанова 
КМУ від 26.07.1996 № 832 
“Про підвищення розмірів 

державної допомоги окремим 
категоріям громадян”(зі 

змінами та доповненнями 
 

- 

38 Райдержадміністрація Пільги і компенсації 
 

Безоплатно 
 

Грошові кошти, 
довідки, 

відшкодування 
витрат організаціям-

надавачам послуг 

Закон України “Про статус 
ветеранів війни, га-рантії їх 
соціального за-хисту” від 
22.10.1993 № 3551,   Закон 

України “Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катаст- 
рофи”  від 28.02.1991 № 

0796, Закон України “Про 
освіту” від 23.05.1991 № 

1060, Закон України “Основи 
законодавства України про 

охорону здоров’я” від 
19.11.1992 № 2801, Закон 
України “Про соціальний 

захист дітей війни” від 
18.11.2004 № 2195(зі змінами 

та доповненнями) 

- 

39 Райдержадміністрація Видача посвідчень 
для  багатодітних 

родин 

Безоплатно 
 

посвідчення Закон України «Про охорону 
дитинства» від 26.04.2011 № 

24-02-111 
Наказ Міністерства у справах 

сім»ї , молоді та спорту від  
16.07.2010 №1947,« 

- 
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Інструкція про порядок 
видачі посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної 
родини» 

40 Райдержадміністрація Влаштування дітей-
сиріт та дітей 
позбавлених 

батьківсь 
кого піклування 

 

Безоплатно 
 

розпорядження 
голови районної 

державної 
адміністрації 

Закон України «Про органи і 
служби у справах дітей та 
спеціальні установи для  

дітей» , постанова Кабінету 
Мініст-рів  України від 

24.09.2008 № 866 "Питання 
діяльності  органів  опіки та 

піклування, пов`язаної із 
захистом прав дитини 

- 

41 Райдержадміністрація Надання 
громадянам 
дозволів на 

вчинення право 
чинів щодо 

нерухомого майна 
дитини 

Безоплатно 
 

розпорядження 
голови районної 

державної 
адміністрації 

Закон України «Про органи і 
служби у справах дітей та 
спеціальні установи для 

дітей»,  постанова Кабінету 
Міністрів  України від 

24.09.2008 № 866 "Питання 
діяльності  органів  опіки та 

піклу-вання, пов’язаної із 
захистом прав дитини 

- 

42 Райдержадміністрація Рішення про 
встановлення опіки 
над майном дитини-

сироти, дитини, 
позбавленої 

батьківського 
піклування 

Безоплатно 
 

розпорядження 
голови районної 

державної 
адміністрації 

Закон України «Про органи і 
служби у справах дітей та 
спеціальні установи для 

дітей» , постанова Кабінету 
Міністрів  України від 

24.09.2008 № 866 "Питання 
діяльності  органів  опіки та 

піклу-вання, пов’язаної із 
захистом прав дитини 

- 

43 Райдержадміністрація Розв'язання спору  
між батьками   щодо 

визначення або  
зміни прізвища, 

імені та по батькові 
дитини 

Безоплатно 
 

висновок органу 
опіки та піклування, 

розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Закон України «Про органи і 
служби у справах дітей та 
спеціальні установи для 

дітей» , постанова Кабінету 
Міністрів  України від 

24.09.2008 № 866 "Питання 
діяльності  органів  опіки та 

піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини" 

 
 

- 

44 Райдержадміністрація Розв"язання спорів, 
щодо визначення 
місця проживання 
дитини та участі у 

Безоплатно 
 

висновок органу 
опіки та піклування, 

розпорядження 
голови 

Закон України «Про органи і 
служби у справах дітей та 
спеціальні установи для  

дітей» , постанова Кабінету 

- 
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вихованні дитини 
одного з батьків, що 
проживають окремо 

від дитини 

райдержадміністрац
ії 

Міністрів  України від 
24.09.2008 № 866 "Питання 
діяльності  органів  опіки та 

піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини" 

 
45 Райдержадміністрація Рішення про реєстр-

раціїю народження 
підкинутої, 

знайденої дитини 

Безоплатно 
 

розпорядження 
голови районної 

державної 
адміністрації 

Закон України «Про органи і 
служби у справах дітей та 
спеціальні установи для  

дітей», постанова Кабінету 
Міністрів  України від 

24.09.2008 № 866 "Питання 
діяльності  органів  опіки та 

піклу-вання, пов`язаної із 
захистом прав дитини" 

- 

46 Райдержадміністрація Встановлення 
юридично 

закріпленого 
статусу  дитини-

сироти або дитини, 
позбавленої 

батьківського 
піклування 

Безоплатно 
 

розпорядження 
голови 

райдержадмі-
ністрації 

Закон України «Про органи і 
служби у справах дітей та 
спеціальні установи для  

дітей»,  поста-нова Кабінету 
Міністрів  України від 

24.09.2008 № 866 "Питання 
діяльності  органів  опіки та 

піклу-вання, пов`язаної із 
захистом прав дитини 

- 

 
 

Куйбишевська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Державний  реєстратор  апарату 

райдержадміністрації 
Державна 
реєстрація 

юридичної особи 

170 державна реєстрація Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV ст.10 
Наказ Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва  від 

+ 
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20.10.2005 № 99 “Про розмір 
та порядок внесення плати, 

що справляється за 
одержання витягу та довідки 

з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців”, 
зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 
від  23.02.2006  за  № 

165/12039 
2 Держаний  реєстратор апарату 

райдержадміністрації 
Державна 

реєстрація фізичної-
особи підприємця 

34 державна реєстрація Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV ст.10 
Наказ Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва  від 
20.10.2005 № 99 “Про розмір 
та порядок внесення плати, 

що справляється за 
одержання витягу та довідки 

з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців”, 
зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 
від  23.02.2006  за  № 

165/12039 

+ 

3 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 

юридичної особи 

51 

державна реєстрація Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV ст.10 
Наказ Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва  від 
20.10.2005 № 99 “Про розмір 
та порядок внесення плати, 

що справляється за 
одержання витягу та довідки 

з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 

+ 
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фізичних осіб-підприємців”, 
зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 
від  23.02.2006  за  № 

165/12039 
4 Державний  реєстратор  апарату 

райдержадміністрації 
Видача дубліката 

оригіналу 
установчих 

документів та змін 
до них засвідчених 

державним 
реєстратором 

17 дублікат оригіналу 
установчих 
документів 

Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV ст.10 
Наказ Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва  від 
20.10.2005 № 99 “Про розмір 
та порядок внесення плати, 

що справляється за 
одержання витягу та довідки 

з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців”, 
зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 
від  23.02.2006  за  № 

165/12039 

+ 

5 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Внесення до ЄДР 
запису про рішення 
щодо припинення 
юридичної особи 

51 запис про рішення 
щодо припинення 
юридичної особи 

(державна 
реєстрація) 

Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV ст.22 
Наказ Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва  від 
20.10.2005 № 99 “Про розмір 
та порядок внесення плати, 

що справляється за 
одержання витягу та довідки 

з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців”, 
зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 
від  23.02.2006  за  № 

165/12039 

+ 

6 Державний  реєстратор  апарату Внесення  51 повідомлення про Закон України “Про + 



 71 

райдержадміністрації повідомлення про 
втрату оригіналу 

установчих 
документів 

втрату оригіналу 
установчих 
документів 
(державна 
реєстрація) 

державну реєстрацію 
юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV ст.22 
Наказ Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва  від 
20.10.2005 № 99 “Про розмір 
та порядок внесення плати, 

що справляється за 
одержання витягу та довідки 

з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців”, 
зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 
від  23.02.2006  за  № 

165/12039 
7 Державний  реєстратор  апарату 

райдержадміністрації 

Внесення до ЄДР 
запису про рішення  

фізичної особи-
підприємця щодо 

припинення 
підприємницької 

діяльності 

17 запис 
(державна 
реєстрація) 

Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV ст.22 
Наказ Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва  від 
20.10.2005 № 99 “Про розмір 
та порядок внесення плати, 

що справляється за 
одержання витягу та довідки 

з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців”, 
зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 
від  23.02.2006  за 

№ 165/12039 

+ 

8 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Включення 
відомостей про 

юридичну особу - 

державна реєстрація Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV ст.22 

 

9 Державний  реєстратор апарату 
райдержадміністрації 

Внесення запису 
про втрату - запис Закон України “Про 

державну реєстрацію + 
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оригіналів 
установчих 
документів 

юридичної особи 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV 
ст.10 

10 Державний  реєстратор апарату 
райдержадміністрації 

Внесення змін до 
відомостей про 

юридичну особу, що 
не пов’язані зі 

змінами в 
установчих 
документах 

- 

державна реєстрація Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV 
ст.10 

+ 

11 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 

припинення 
юридичної особи у 
зв’язку з визнанням 

її банкрутом 

- 

державна реєстрація Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV 
ст.10 

+ 

12 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Підтвердження 
відомостей про 

юридичну особу 

- державна реєстрація Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV ст.10 

+ 

13 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Внесення рішення 
фізичної особи-
підприємця про 

відміну власного 
рішення щодо 
припинення її 

підприємницької 
діяльності 

- державна реєстрація Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV 
ст.10 

+ 

14 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації Державна 

реєстрація змін до 
відомостей про 
фізичну особу-

підприємця 

- 

державна реєстрація Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV 
ст.10 

+ 

15 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація при-

пинення 
підприємницької 

діяльності фізичної 
особи-підприємця у 

разі її смерті 

- 

державна реєстрація Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV 
ст.10 

+ 

16 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація при-

пинення 
- 

державна реєстрація Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-

+ 
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підприємницької 
діяльності фізичною 

особою-
підприємцем за її 

рішенням 

підприємців” від 15.03.2003 
№ 755-ІV 

ст.10 

17 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 

припинення 
підприємницької 

діяльності фізичною 
особою-

підприємцем  у 
зв’язку з її 

банкрутством 

- державна реєстрація Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV 
ст.10 

+ 

18 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Зміна складу 
ліквідаційної комісії 

- рішення Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV 
ст.10 

+ 

19 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Одержання виписки  
з  ЄДР 

17 виписка Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV 
Наказ Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва від 
20.10.2005 № 99 “Про розмір 
та порядок внесення плати, 

що справляється за 
одержання витягу та довідки 

з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців”, 
зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 
від  23.02.2006  за 
№ 165/12039 ст.1 

+ 

20 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Одержання довідки  
з  ЄДР 

17 
безоплатно 
(для органів 

державної влади) 

довідка Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV 
Наказ Державного комітету 

+ 
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України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва від 
20.10.2005   № 99 “Про 

розмір та порядок внесення 
плати, що справляється за 

одержання витягу та довідки 
з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців”, 

зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 

від  23.02.2006  за 
№ 165/12039 

21 Державний  реєстратор  апарату 
райдержадміністрації 

Одержання витягу  з  
ЄДР 

51 
безоплатно 
(для органів 

державної влади) 

витяг Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб-
підприємців” від 15.03.2003 

№ 755-ІV 
Наказ Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва від 
20.10.2005  № 99 “Про розмір 
та порядок внесення плати, 

що справляється за 
одержання витягу та довідки 

з Єдиного державного 
реєстру  юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців”, 

зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 

від  23.02.2006  за 
№ 165/12039 

+ 

22 Архівний відділ райдержадміністрації Видача довідок 
соціально-правового 

характеру 

- довідка Закон України «Про 
колективні договори і угоди» 
№ 3356 – ХІІ від 01.07.1993 

ст.35 

+ 

23 Архівний відділ райдержадміністрації Архівні копії - копії документів Закон України «Про 
колективні договори і 

угоди»№ 3356 – ХІІ від 
01.07.1993 ст.18 

+ 

24 Архівний відділ райдержадміністрації Тематичні запити - довідка Закон України «Про 
колективні договори і угоди» 
№ 3356 – ХІІ від 01.07.1993 

ст.18 

+ 
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25 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Надання дозволу на 
вчинення 

правочинів від імені 
дітей та в інтересах 

дітей 

- дозвіл Закон України №2623-IV від 
02.06.05  «Про основи 
соціального захисту 

бездомних громадян і 
безпритульних дітей»  ст.12 

+ 

26 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
районної державної адміністрації 

 

Видача посвідчень 
батьків та дитини з 
багатодітної родини 

- посвідчення Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

02.03.2010 № 209 ”Деякі 
питання виготовлення і 

видачі посвідчень батьків та 
дитини з багатодітної сім’ї”; 
Наказ міністерства у справах 

сім’ї, молоді та спорту від 
16.07.2010 № 1947 «Про 

затвердження Інструкції про 
порядок видачі посвідчень 

батьків та дитини з 
багатодітної сім’ї», 

зареєстровано в Міністерстві 
юстиції 16.07.2010 за № 

531/17826 

+ 

 
 

Мелітопольська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
Державна 
реєстрація 

юридичної особи 

Десять 
неоподатковуваних 
мінімумів доходів 

громадян (170 грн.) 

Виписка з ЄДР Закон України «Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб 
– підприємців» 

Закон України «Про 
державну 

реєстрацію 
юридичних та 
фізичних осіб-
підприємців» 

2 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 

юридичної особи 

Три 
неоподатковуваних 
мінімума доходів 
громадян (51 грн.) 

Виписка з ЄДР Закон України «Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб 
– підприємців» 

Закон України «Про 
державну 

реєстрацію 
юридичних та 
фізичних осіб-
підприємців» 
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3 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація фізичної 
особи – підприємця 

Два 
неоподатковуваних 
мінімума доходів 
громадян (34 грн.) 

Виписка з ЄДР Закон України «Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб 
– підприємців» 

Закон України «Про 
державну 

реєстрацію 
юридичних та 
фізичних осіб-
підприємців» 

4 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Видача виписки з 
Єдиного державного 

реєстру 

Один 
неоподатковуваний 

мінімум доходів 
громадян (17 грн.) 

Виписка з ЄДР Закон України «Про 
державну реєстрацію 

юридичних та фізичних осіб 
– підприємців» 

Закон України «Про 
державну 

реєстрацію 
юридичних та 
фізичних осіб-
підприємців» 

5 Управління праці та соціального захисту 
населення (далі-УПСЗН) 

райдержадміністрації 

Встановлення 
статусу інваліда 
війни та видача 

пільгового 
посвідчення 

«Інваліда війни» 

Безоплатно Посвідчення Закон України від 22.10.1993 
№3551-ХІІ «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», 
Постанова Кабінету 

Міністрів від 12.05.1994 
№302 «Про порядок видачі 

посвідчень і нагрудних знаків 
ветеранів війни» 

Закон України від 
22.10.1993 №3551-
ХІІ  «Про статус 
ветеранів війни, 

гарантії їх 
соціального 

захисту» 

6 УПСЗН райдержадміністрації Встановлення 
статусу учасника 
війни та видача 

пільгового 
посвідчення 

«Учасник війни» 
 

Безоплатно Посвідчення Закони України від 
22.10.1993 №3551- ХІІ «Про 

статус ветеранів війни 
гарантії їх соціального 

захисту», Постанова Кабінету 
Міністрів України  від 
12.05.1994 №302 «Про 

порядок видачі посвідчень і 
нагрудних знаків ветеранів 

війни» 

Закони України від 
22.10.1993 №3551- 

ХІІ «Про статус 
ветеранів війни 

гарантії їх 
соціального 

захисту» 

7 УПСЗН райдержадміністрації Встановлення 
статусу члена сім’ї 
загиблого та видача 

пільгового 
посвідчення «Члена 

сім’ї загиблого» 

Безоплатно Посвідчення Закон України від 22.10.1993 
№ 3551-ХІІ «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», 
Постанова Кабінету 

Міністрів від 12.05.1994 
№302 «Про порядок видачі 

посвідчень і нагрудних знаків 
ветеранів війни» 

Закон України від 
22.10.1993 № 3551-

ХІІ «Про статус 
ветеранів війни, 

гарантії їх 
соціального 

захисту» 

8 УПСЗН райдержадміністрації Видача дубліката 
пільгового 

посвідчення 
«Інвалід війни», 

Безоплатно Посвідчення Закон України від 22.10.1993 
№ 3551-ХІІ «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», 

Закон України від 
22.10.1993 № 3551-

ХІІ «Про статус 
ветеранів війни, 
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«Учасник війни», 
«Члена сім’ї 
загиблого» 

Постанова Кабінету 
Міністрів від 12.05.1993 

№302  «Про порядок видачі 
посвідчень і нагрудних знаків 

ветеранів війни» 

гарантії їх 
соціального 

захисту» 

9 УПСЗН райдержадміністрації Встановлення 
статусу жертви 

нацистських 
переслідувань і 

подальша видача 
посвідчення 

«Жертва 
нацистських 

переслідувань» 

Безоплатно Посвідчення Закон України від 23.03.00 
№1584-ІІІ «Про жертви 

нацистських переслідувань», 
Закон України від 21.03.91 

№875-ХІІ «Про основи 
соціальної захищеності 

інвалідів в Україні», 
Постанова КМУ від 

27.09.2000 №1467 «Про 
затвердження «Про основні 
засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в 

Україні» 

Закон України від 
23.03.2000 №1584-

ІІІ «Про жертви 
нацистських 

переслідувань» 

10 УПСЗН райдержадміністрації Видача інвалідам 
війни, учасникам 
війни, жертвам 

нацистських 
переслідувань та 

членам сімей 
загиблих листів-
талонів на право 

пільгового 
придбання квитків зі 

знижками, 
передбаченими 
законодавством 

Безоплатно Листи-талони Закон України від 22.10.1993 
№3551-ХІІ «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» 

Закон України від 
22.10.1993 №3551-

ХІІ «Про статус 
ветеранів війни, 

гарантії їх 
соціального 

захисту» 

11 УПСЗН райдержадміністрації Видача посвідчення 
«Ветеран праці» 

Безоплатно Посвідчення Закон України від 16.12.1993 
№ 3721-ХІІ «Про основні 

засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в 

Україні» , Постанова 
Кабінету Міністрів України 
від 29.07.1994 №521 «Про 

затвердження Порядку видачі 
посвідчення і нагрудного 

знака «Ветеран праці» 

Закон України від 
16.12.1993 № 3721-
ХІІ «Про основні 

засади соціального 
захисту ветеранів 

праці та інших 
громадян похилого 

віку в Україні» 

12 УПСЗН райдержадміністрації Встановлення 
статусу «Дитина 

війни» з подальшою 

Безоплатно Довідка Закон України від 18.11.2004 
№2195-ІV «Про соціальний 

Закон України від 
18.11.2004 №2195-
ІV «Про соціальний 
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відміткою в 
пенсійному 

посвідченні або 
видача довідки про 
право користування 

пільгами 

захист дітей війни» захист дітей війни» 

13 УПСЗН райдержадміністрації Видача посвідчення 
особі, яка одержує 

державну соціальну 
допомогу, 

відповідно до 
Закону України 
«Про державну 

соціальну допомогу 
інвалідам з 

дитинства та дітям-
інвалідам» 

Безоплатно Посвідчення Закон України від 16.11.2000 
№2109-ІІІ «Про державну 

соціальну допомогу 
інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам», Наказ 
Міністерства праці та 

соціальної політики України 
від 16.11.2007 №612 «Про 

затвердження Порядку 
обліку, зберігання, 

оформлення та видачі 
посвідчень особам, які 
одержують державну 
соціальну допомогу, 

відповідно до Закону України 
«Про державну соціальну 

допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-

інвалідам» 

Закон України від 
16.11.2000 №2109-
ІІІ «Про державну 

соціальну допомогу 
інвалідам з 

дитинства та дітям-
інвалідам» 

14 2 Видача посвідчення 
особи, яка одержує 
державну соціальну 

допомогу, відповідно 
до Закону України 

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

інвалідам» 

Безоплатно Посвідчення Закон України  від 18.05.2004 
№1727-ІV «Про державну 

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

інвалідам», Постанова Кабінету 
Міністрів України  від 
02.04.2005 №261 «Про 
затвердження Порядку 
призначення і виплати 

державної соціальної допомоги 
особам, які не мають права на 

пенсію, та інвалідам і державної 
соціальної допомоги на догляд» 

Закон України  від 
18.05.2004 №1727-
ІV «Про державну 

соціальну допомогу 
особам, які не 

мають права на 
пенсію, та 
інвалідам», 

15 Відділ містобудування та архітектури  
райдержадміністрації 

Надання 
містобудівних умов та 

обмежень забудови 
земельної ділянки 

 
 

Безоплатно Містобудівні умови та 
обмеження забудови 

земельної ділянки 
 

Закон України «Про 
регулювання містобудівної 

діяльності», Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ від 
07.07.2011 № 109 «Про 

Закон України «Про 
регулювання 
містобудівної 
діяльності» 
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 затвердження Порядку надання 
містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної 
ділянки, їх склад та зміст» 

16 Відділ містобудування та архітектури  
райдержадміністрації 

Надання будівельного 
паспорту забудови 
земельної ділянки 

Безоплатно Будівельний 
паспорт забудови 
земельної ділянки 

Закон України «Про 
регулювання містобудівної 

діяльності», Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ від 
05.07.2011 № 91 «Про 

затвердження Порядку видачі 
будівельного паспорту забудови 

земельної ділянки» 

Закон України «Про 
регулювання 
містобудівної 
діяльності» 

17 Архівний відділ райдержадміністрації Виконання запитів 
тематичного та 

соціально-
економічного 

характеру 

Безоплатно Довідка Наказ Державного комітету 
архівів України №16 від 

16.03.2001 «Про 
затвердження Правил роботи 
архівних підрозділів органів 
державної влади, місцевого 

самоврядування, 
підприємств, установ і 

організацій» 

Наказ Держкомітету 
архівів України 

«Про затвердження 
Правил роботи 

архівних підрозділів 
органів держвлади, 

місцевого 
самоврядування, 

підприємств, 
установ і 

організацій» 
18 Управління агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 
Видача цільових 
направлень для 

навчання за 
державним 

замовленням до 
коледжів І-ІІ рівнів 

акредитації 

Безоплатно Цільове 
направлення 

Постанова КМУ від 
29.06.1999    № 1159 «Про 
підготовку фахівців для 

роботи в сільській 
місцевості» 

Постанова КМУ від 
29.06.1999    № 1159 

«Про підготовку 
фахівців для роботи 

в сільській 
місцевості» 

 
 

Михайлівська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Райдержадміністрація Надання дозволу 
про передачу 

земельної ділянки у 
власність для 

ведення особистого 
селянського 
господарства 

Безоплатно 
 

Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Закон України «Про місцеві 
державні адміністрації» 
(ст.6,13,21);  Земельний 

кодекс України                        
(ст.116,118,125) 

Надання дозволу 
про передачу 

земельної ділянки у 
власність для 

ведення особистого 
селянського 
господарства 

2 Райдержадміністрація Надання дозволу на 
розробку проекту 

землеустрою щодо 
відведення 

земельної ділянки 
для сінокосіння та 
випасання худоби 

(за межами 
населеного пункту) 

Безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Закон України «Про місцеві 
державні адміністрації» 
(ст.6,13,21); Земельний 

кодекс України                       
(ст. 34,93,124,134);                    

Закон України «Про оренду 
землі» (ст.16) 

Надання дозволу на 
розробку проекту 

землеустрою щодо 
відведення 

земельної ділянки 
для сінокосіння та 
випасання худоби 

(за межами 
населеного пункту) 

3 Райдержадміністрація Надання дозволу 
про передачу 

земельної ділянки в 
оренду для ведення 

товарного 
сільськогосподарськ

ого виробництва 

Безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Закон України «Про місцеві 
державні адміністрація» (ст. 

6,21); Земельний кодекс 
України (ст. 17,31,124); 

Постанова Кабінету 
Міністрів України №119 від 

24.01.2000 «Про порядок 
реєстрації договорів оренди»- 

ні 

Надання дозволу 
про передачу 

земельної ділянки в 
оренду для ведення 

товарного 
сільськогосподарськ

ого виробництва 

4 Райдержадміністрація Виділення в натурі 
(на місцевості) і 

безоплатну 
передачу у власність 
земельної ділянки в 
розмірі земельної 

частки (паю) 

Безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Закон України «Про місцеві 
державні адміністрації» 
(ст.6,13,16); Земельний 

кодекс України                       
(ст. 17,29,81, 121,125,126, п.4 

ст.116); 

Виділення в натурі 
(на місцевості) і 

безоплатну 
передачу у 

власність земельної 
ділянки в розмірі 
земельної частки 

(паю) 
5 Державний реєстратор 

райдержадміністрації  
 

Державна 
реєстрація 

юридичної особи 

170,00 грн. Виписка ст.25 Закону України  від 
15.05.2003 № 755 

"Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" 

Державна 
реєстрація 

юридичної особи 

6 Державний реєстратор 
райдержадміністрації  

 

Державна 
реєстрація фізичної 
особи-підприємця 

34,00 грн. Виписка ст.43 Закону України  від 
15.05.2003 № 755 

"Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" 
 

Державна 
реєстрація фізичної 
особи-підприємця 

7 Державний реєстратор 
райдержадміністрації  

Державна 
реєстрація змін до 

51,00 грн. Виписка з єдиного 
державного реєстру 

ст.29 Закону України  від 
15.05.2003 № 755 

Державна 
реєстрація змін до 
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 установчих 
документів 

юридичної особи 

юридичних осіб та 
фізичних осіб-
підприємців 

"Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" 
 

установчих 
документів 

юридичної особи 

8 Державний реєстратор 
райдержадміністрації  

 

Державна 
реєстрація змін до 

відомостей про 
фізичну особу-

підприємця 
 

10,20 грн. Виписка з єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб та 

фізичних осіб - 
підприємців 

ст.45 Закону України  від 
15.05.2003 № 755 

"Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців" 
 

Державна 
реєстрація змін до 

відомостей про 
фізичну особу-

підприємця 
 

9 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Призначення опіки 
(піклування) над 

дитиною-сиротою 
чи дитиною, 
позбавленою 
батьківського 

піклування 

Безоплатно Розпорядження 
голови районної 

державної 
адміністрації 

ЗУ від 13.01.2005 
№ 2342-IV «Про 

забезпечення організаційно-
правових умов 

соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», 

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

піклування, 
пов'язаної із захистом прав 

дитини»; 
Сімейний кодекс України 

Призначення опіки 
(піклування) над 

дитиною-сиротою 
чи дитиною, 
позбавленою 
батьківського 

піклування 

10 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації, сектор 

персоніфікованого обліку громадян, 
сектор прийому громадян, 

сектор з питань праці та соціально-
трудових відносин, сектор виплат 

 

1) Видача 
посвідчень 

інвалідам Великої 
Вітчизняної війни, 
ветеранам Великої 
Вітчизняної війни, 

членам сімей 
загиблих (померлих) 

учасників Великої 
Вітчизняної війни; 
учасникам бойових 
дій та дітям війни 

 
2) Видача 

посвідчень «Ветеран 
праці»; 

 
3) Видача довідок 

про розмір пенсії та 
соціальних виплат; 

 
4) видача довідок 

 
безоплатно; 

Закон України “Про 
основні засади 

соціального захисту 
ветеранів праці та 
інших громадян 
похилого віку в 

Україні” 
 
 
 

Посвідчення 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Посвідчення 
 
 
 

          Довідка 
 
 
 

Довідка 

- Постанова КМУ від 
12.05.1994 №302 “Про  

порядок видачі посвідчень і 
нагрудних знаків ветеранів 

війни»; 
 

Наказ Міністерства праці та 
соціальної політики України 

від 19.09.2006 №345 “Про 
затвердження Інструкції 

щодо порядку оформлення і 
ведення особових справ 
отримувачів усіх видів 
соціальної допомоги” 

(зареєстровано в Мін’юсті 
України 06.10.2006 за 

№1098/12972);  
 

 Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
05.04.1994 № 225 “Про 

порядок повідомної 

1) Видача 
посвідчень 

інвалідам Великої 
Вітчизняної війни, 
ветеранам Великої 
Вітчизняної війни, 

членам сімей 
загиблих 

(померлих) 
учасників Великої 
Вітчизняної війни; 
учасникам бойових 
дій та дітям війни 

 
2) Видача 
посвідчень 

«Ветеран праці»; 
 

3) Видача довідок 
про розмір пенсії та 
соціальних виплат; 
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про перебування на 
обліку в управлінні, 

як одержувачів 
соціальних виплат; 

 
5) направлення 

громадян на 
влаштування до 

інтернатних  
установ 

 

 
 
 
 
 
 

Вирішення питань 
щодо оформлення 

до будинку-інтернат  

реєстрації галузевих і 
регіональних угод, 

колективних договорів”; 
 

Наказ Міністерства праці та 
соціальної політики України 

від 29.12.2001 №549 “Про 
затвердження типових 

положень про будинки-
інтернати (пансіонати) для 
громадян похилого віку, 

інвалідів та дітей” 
(зареєстровано в Мін’юсті 

України  29.01.2002 за 
№66/6354) 

4) видача довідок 
про перебування на 
обліку в управлінні, 

як одержувачів 
соціальних виплат; 

 
5) направлення 

громадян на 
влаштування до 

інтернатних  
установ 

 

 
 

Новомиколаївська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
Державна 
реєстрація 

юридичних та 
фізичних осіб 

170 грн. 
 

34 грн. 
 

безоплатно 
 
 
 

безоплатно 

Реєстрацію 
юридичної особи 

Реєстрацію 
фізичних осіб 
Довідка про 
припинення 
діяльності за 

рішенням суду 
Довідка про 
припинення 
діяльності в 
результаті 

банкрутства 

Закон України від 15.05.2003 
р № 755-IV. „Про державну 
реєстрацію юридичних  осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців” зі змінами та 

доповненнями, Наказ 
Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва від 20 
жовтня 2005 року № 99, 

зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 

23.02.2006 за №165/12039 
«Про розмір та порядок 

внесення плати, що 
справляється за одержання 
витягу та довідки з Єдиного 

державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних 

- 
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осіб підприємців» 
2 Державний адміністратор 

райдержадміністрації 
Видача документів 

дозвільного 
характеру 

безоплатно Довідка з реєстру 
документів 
дозвільного 
характеру 

Закон України „Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності”, 

Закон України „Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності” 

Розроблені та 
затверджені 

інформаційні картки 
відповідно до вимог 

законодавства по 
кожній послузі 

окремо 
3 Відділ освіти райдержадміністрації Видача документів 

про освіту 
(Атестат про повну 
загальну середню 
освіту, свідоцтво 

про базову загальну 
середню освіту, 
свідоцтво про 

робітничу 
кваліфікацію) 

- Отримання 
документів про 

освіту 
(Атестат про повну 
загальну середню 
освіту, свідоцтво 

про базову загальну 
середню освіту, 
свідоцтво про 

робітничу 
кваліфікацію) 

Наказ Міністерства освіти і 
науки України № 811 від 

10.12.2003 "Про 
затвердження Положення про 

ІВС "ОСВІТА" та Порядку 
замовлення, видачі та обліку 

документів про освіту 
державного зразка" 

Згідно наказу 
Міністерства освіти 
і науки України № 
811 від 10.12.2003 
"Про затвердження 
Положення про ІВС 

"ОСВІТА" та 
Порядку 

замовлення, видачі 
та обліку 

документів про 
освіту державного 
зразка" відділом 

освіти 
Новомиколаївської 

РДА стандарти 
зазначеної 

адміністративної 
послуги не 

розробляються 
4 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Видача посвідчення безоплатно Посвідчення Закону України “Про основні 

засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в 

Україні” 

В стадії розробки 

5 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача посвідчення безоплатно Посвідчення Закону України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту, 
Постанова Кабміну 

№302“Про порядок видачі 
посвідчень і нагрудних знаків 

ветеранів війни ” 

В стадії розробки 

6 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача довідки безоплатно Довідка Закон України “Про 
соціальний захист дітей 

війни”, Наказ 
Міністерства праці та 

соціальної політики України 
№107 “Про порядок 

посвідчення права особи на 
пільги відповідно до Закону 

України “Про соціальний 
захист дітей війни” 

В стадії розробки 

7 Управління праці та соціального захисту Видача довідки безоплатно Довідка Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

В стадії розробки 
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населення райдержадміністрації актів України з питань 
соціального захисту 

багатодітних сімей ”, Наказ 
Мінпраці, Мінекономіки, 
Мінфіну, Держкомстату, 

Держмолодьспорту № 
486/202/524/455/3370 “Про 

затвердження Методики 
обчислення сукупного 

доходу сім’ї для всіх видів 
соціальної допомоги” 

8 Відділ архітектури та містобудування 
райдержадміністрації 

Видача висновку на 
погодження 

матеріалів щодо 
відводу земельної 

ділянки 

безоплатно Висновок Земельний Кодекс України В стадії розробки 

9 Відділ архітектури та містобудування 
райдержадміністрації 

Видача висновку на 
погодження проекту 

будівництва 
(реконструкції) 

безоплатно Висновок Закон України  “ Про 
архітектурну діяльність” 

В стадії розробки 

10 Архівний відділ райдержадміністрації Видача довідок 
соціально-правового 

характеру 

безоплатно Довідка Закон України “Про 
Національний архівний фонд 
та архівні установи” № 2888-

ІІІ від 13.12.2001 

В стадії розробки 

11 Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Видача цільових 
направлень до ВНЗ 

І-ІІ рівнів 
акредитації 

абітурієнтам, які 
постійно 

проживають у 
сільській місцевості 

або селищах 
міського типу 

безоплатно Направлення до 
ВНЗ І-ІІ рівнів 

акредитації 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
29.06.1999 № 1159 (п.8 

Порядку) 

В стадії розробки 

12 Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Атестація 
виробництва 

молока, молочної 
сировини, молочних 

продуктів 

безоплатно Проведення 
атестації (підготовка 

документів) 

Закон України “Про молоко 
та молочні продукти” 

В стадії розробки 

13 Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Видача державного 
номерного знаку, 

свідоцтва про 
реєстрацію, талона 
про проходження 

державного 
технічного огляду, 

посвідчення 
тракториста-

машиніста, талона 
попереджень 

У розмірі вартості 
номерного знака або 
бланка, збільшеної на 

25 відсотків 

Видача державного 
номерного знаку, 

свідоцтва про 
реєстрацію, талона 
про проходження 

державного 
технічного огляду, 

посвідчення 
тракториста-

машиніста, талона 
попереджень 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

18.11.2009 № 1230 “Про 
внесення змін до розмірів 
зборів, які справляються з 

підприємств, установ, 
організацій та громадян за 

послуги, що надаються 
інспекціями державного 

технічного нагляду обласних, 
Київської та 

Севастопольської міських 
державних адміністрацій” 

В стадії розробки 
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14 Інспекція Державного технічного нагляду 
по Новомиколаївському районі 

Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Проведення річного 
державного 

технічного огляду: 
-трактора, -машини 

-причепа 

7,46 
 

3,73 

 Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

18.11.2009 № 1230 “Про 
внесення змін до розмірів 
зборів, які справляються з 

підприємств, установ, 
організацій та громадян за 

послуги, що надаються 
інспекціями державного 

технічного нагляду обласних, 
Київської та 

Севастопольської міських 
державних адміністрацій” 

Інспекція 
знаходиться в стадії 

реорганізації 

15 Інспекція Державного технічного нагляду 
по Новомиколаївському районі 

Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Приймання іспиту 
на одержання 
посвідчення 
тракториста-
машиніста 

14,92 
 

37,31 
 
 

146,23 
223,84 

 України від 18.11.2009 № 
1230 “Про внесення змін до 

розмірів зборів, які 
справляються з підприємств, 

установ, організацій та 
громадян за послуги, що 
надаються інспекціями 
державного технічного 

нагляду обласних, Київської 
та Севастопольської міських 

державних адміністрацій” 

Інспекція 
знаходиться в стадії 

реорганізації 

16 Інспекція Державного технічного нагляду 
по Новомиколаївському районі 

Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Встановлення 
юридично-

закріпленого 
статусу дитини 
сироти-дитини, 

позбавленої 
батьківського 

піклування 

безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії про надання 

статусу дитини-
сироти або дитини, 

позбавленої 
батьківського 

піклування 

Закон України Про місцеві 
державні адміністрації, 
ст.5,24 ЗУ "Про охорону 

дитинства ЗУ"Про органи і 
служби у справах дітей та 
спеціальні установи для 

дітей", від 07.02.2007 № 609-
V (609-16), Закон України 

"Про забезпечення 
організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування" від 
13.01.2005 № 2342-ІV, 

Постанова КМУ від 
24.09.2008р № 866 Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов'язаної із 
захистом прав дитини" 

Інспекція 
знаходиться в стадії 

реорганізації 

17 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Створення 
прийомних сімей, 
дитячих будинків 
сімейного типу 

безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії про створення 
прийомної сім'ї і 
передачу дітей на 

виховання та 
спільне проживання 

Закон України "Про місцеві 
державні адміністрації" 

Закон України "Про 
забезпечення організаційно-
правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 

піклування" від 13.01.2005 № 

В стадії розробки 
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2342-ІV, Постанова Кабінету 
міністрів України "Про 

затвердження Положення про 
дитячий будинок сімейного 
типу" від 26.04.2002 № 564, 

Постанова Кабінету міністрів 
України "Про затвердження 

Положення про прийомну сім 
'ю'' від 26.04.2002 № 565 

18 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Влаштування дітей 
під опіку, 

піклування 
громадян 

безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії про встановлення 
опіки (піклування) 

над дітьми-
сиротами та дітьми, 

позбавленими 
батьківського 

піклування, рішення 
Новомиколаївського 

райсуду про 
призначення 

опікуна 
(піклувальника) 

Сімейний кодекс України, 
Цивільний кодекс України,  

Закон України "Про органи і 
служби у справах дітей та 
спеціальні установи для 

дітей", від 07.02.2007 № 609-
V (609-16), Постанова КМУ 

від 24.09.2008р № 866 
Питання діяльності органів 

опіки та піклування, 
пов'язаної із захистом прав 

дитини 

В стадії розробки 

19 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Влаштування дітей 
до ПС, ДБСТ 

безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії про влаштування 
дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 
батьківського 
піклування на 
виховання та 

спільне проживання 
до прийомної сім'ї 

Закон України "Про місцеві 
державні адміністрації" 

Закон України "Про 
забезпечення організаційно-
правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 

піклування" від 13.01.2005 № 
2342-ІV, Постанова Кабінету 

міністрів України "Про 
затвердження Положення про 
дитячий будинок сімейного 
типу" від 26.04.2002 № 564, 

Постанова Кабінету міністрів 
України "Про затвердження 

Положення про прийомну сім 
'ю'' від 26.04.2002 № 565, 

Постанова КМУ від 
24.09.2008р № 866 Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов'язаної із 

захистом прав дитини 

В стадії розробки 

20 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Направлення дітей – 
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування до 

безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії про направлення 

дітей – сиріт та 

Закон України "Про місцеві 
державні адміністрації", 

Закон України "Про 
забезпечення організаційно-
правових умов соціального 

В стадії розробки 
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державних закладів дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування до 

державних закладів 

захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 

піклування" від 13.01.2005 № 
2342-ІV, Закон України "Про 

охорону дитинства", 
Постанова КМУ від 

24.09.2008р № 866 Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов'язаної із 
захистом прав дитини" 

 
 

Оріхівська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
Державна 
реєстрація 

юридичних осіб 
 

170 Виписка з ЄДР Ст. 42, 10 ЗАКОН УКРАЇНИ 
від 15.05.2003 р № 755-IV. 
„Про державну реєстрацію 

юридичних  осіб та фізичних 
осіб – підприємців” 

В стадії розробки 

2 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація фізичної 
особи, яка має намір 
стати підприємцем 

 

34 Виписка з ЄДР Ст.. 24, 10 ЗАКОН УКРАЇНИ 
від 15.05.2003 р № 755-IV. 
„Про державну реєстрацію 

юридичних  осіб та фізичних 
осіб – підприємців” 

В стадії розробки 

3 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Виписка з ЄДР 
 

17 Виписка з ЄДР Ст.. 21 ЗАКОН УКРАЇНИ від 
15.05.2003 р № 755-IV. „Про 

державну реєстрацію 
юридичних  осіб та фізичних 

осіб – підприємців” 

В стадії розробки 

4 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Витяг з ЄДР 51 Витяг з ЄДР Ст.. 20 ЗАКОН УКРАЇНИ від 
15.05.2003 р № 755-IV. „Про 

державну реєстрацію 
юридичних  осіб та фізичних 

осіб – підприємців” 

В стадії розробки 

5 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Довідка про 
наявність або 

відсутність в ЄДР 

17 Довідка Ст.. 20 ЗАКОН УКРАЇНИ від 
15.05.2003 р № 755-IV. „Про 

державну реєстрацію 

В стадії розробки 
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інформації 
 

юридичних  осіб та фізичних 
осіб – підприємців” 

6 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 

юридичної особи 
 

51 Запис в ЄДР Ст.. 29, 10 ЗАКОН УКРАЇНИ 
від 15.05.2003 р № 755-IV. 
„Про державну реєстрацію 

юридичних  осіб та фізичних 
осіб – підприємців” 

В стадії розробки 

7 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація змін до 

відомостей про 
фізичну особу – 
підприємця, які 
містяться в ЄДР 

 

10,2 Запис в ЄДР Ст.. 45, 10 ЗАКОН УКРАЇНИ 
від 15.05.2003 р № 755-IV. 
„Про державну реєстрацію 

юридичних  осіб та фізичних 
осіб – підприємців” 

В стадії розробки 

8 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Внесення до ЄДР 
запису про рішення 

фізичної особи – 
підприємця щодо 
припинення нею 
підприємницької 

діяльності 
 

17 Запис в ЄДР Ст.. 46, 47, 10 ЗАКОН 
УКРАЇНИ від 15.05.2003 р № 

755-IV. „Про державну 
реєстрацію юридичних  осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців” 

В стадії розробки 

9 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 

припинення 
підприємницької 

діяльності фізичної 
особи – підприємця 

 

Безоплатно Запис в ЄДР Ст.. 47 ЗАКОН УКРАЇНИ від 
15.05.2003 р № 755-IV. „Про 

державну реєстрацію 
юридичних  осіб та фізичних 

осіб – підприємців” 

В стадії розробки 

10 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Внесення до ЄДР 
запису про рішення 

засновників 
(учасників) щодо 

припинення 
юридичної особи 

 

51 Запис в ЄДР Ст.. 36, 37, 10 ЗАКОН 
УКРАЇНИ від 15.05.2003 р № 

755-IV. „Про державну 
реєстрацію юридичних  осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців” 

В стадії розробки 

11 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 

припинення 
юридичної особи в 

результаті її 
ліквідації 

 

Безоплатно Запис в ЄДР Ст.. 37 ЗАКОН УКРАЇНИ від 
15.05.2003 р № 755-IV. „Про 

державну реєстрацію 
юридичних  осіб та фізичних 

осіб – підприємців” 

В стадії розробки 

12 Державний адміністратор 
райдержадміністрації 

Видача документів 
дозволів 

Безоплатно Документ 
дозвільного 

Закон України "Про 
дозвільну систему у сфері 

В стадії розробки 
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дозвільного 
характеру 

 

характеру господарської діяльності" 

13 Державний адміністратор 
райдержадміністрації 

Користування 
даними Реєстру 

документів 
дозвільного 
характеру 

 

Безоплатно Довідка Закон України "Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності" 

В стадії розробки 

14 Архівний відділ райдержадміністрації Видача 
інформаційних 

документів на заяви 
(запити) фізичних та 

юридичних осіб 
(інформаційний 

лист; тематичний 
перелік; тематичний 

огляд; тематична 
добірка, історична 
довідка; архівна 
довідка; архівна 
копія; архівний 

витяг; лист-
відповідь) 

 

Безоплатно Довідка ЗАКОН УКРАЇНИ «Про 
національний архівний фонд 
і архівні установи» ст. ст. 18, 

20 
Наказ Держкомітету архівів 

України від 24.11.2005 № 139 
"Про затвердження порядку 
користування документами 

Національного архівного 
фонду України, що належать 

державі, територіальним 
громадам" 

В стадії розробки 

15 Архівний відділ райдержадміністрації Видача 
повідомлення про 

документи, що 
містять відомості, 
які можуть бути 

використані 
органами державної 

влади,  органами 
місцевого 

самоврядування й 
іншими 

зацікавленими 
сторонами 

 

Безоплатно Довідка, лист ЗАКОН УКРАЇНИ «Про 
національний архівний фонд 
і архівні установи» ст. ст. 18, 

20 
Наказ Держкомітету архівів 

України від 24.11.2005 № 139 
"Про затвердження порядку 
користування документами 

Національного архівного 
фонду України, що належать 

державі, територіальним 
громадам" 

В стадії розробки 

16 Архівний відділ райдержадміністрації Надання документів 
Національного 

архівного фонду в 
користування 

фізичним і 
юридичним особа 

 

Безоплатно Документ ЗАКОН УКРАЇНИ «Про 
національний архівний фонд 
і архівні установи» ст. ст. 18, 

20 
Наказ Держкомітету архівів 

України від 24.11.2005 № 139 
"Про затвердження порядку 

В стадії розробки 
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користування документами 
Національного архівного 

фонду України, що належать 
державі, територіальним 

громадам" 
17 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Повідомна 
реєстрація 

колективних 
трудових договорів, 
змін та доповнень 

до них 
 

Безоплатно Запис про 
реєстрацію 

Постанова КМУ від 
05.04.1994 № 225 "Про 

порядок повідомної 
реєстрації галузевих  і 

регіональних угод, 
колективних договорів" 

В стадії розробки 

18 Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

Атестат 
виробництва 

молока, молочної 
сировини та 

молочних продуктів 
 

Безоплатно Атестат Закон України "Про молоко 
та молочні продукти", ст. 11 

Наказ Мінагрополітики 
України, Державного 

комітету України з питань 
технічного регулювання та 

споживчої політики від 
21.01.2005 "Про 

затвердження Порядку 
проведення атестації 
виробництва молока, 
молочної сировини та 

молочних продуктів суб’єктів 
господарювання" 

В стадії розробки 

19 Відділ регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

Будівельний 
паспорт 

Безоплатно Будівельний 
паспорт 

Закон України "Про 
регулювання містобудівної 

діяльності" 
Наказ Мінрегіонбуду 

України від 05.07.2011 № 103 
"Про затвердження порядку 

видачі будівельного паспорта 
забудови земельної ділянки" 

 

В стадії розробки 

20 Відділ регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

Містобудівні умови 
та обмеження 

Безоплатно Містобудівні умови 
та обмеження 

Закон України "Про 
регулювання містобудівної 

діяльності" 
Наказ Мінрегіонбуду 

України від 07.07.2011 № 109 
"Про затвердження Порядку 
надання містобудівних умов 

та обмежень забудови 
земельної ділянки, їх склад та 

зміст" 

В стадії розробки 

21 Інспекція Держтехнагляду Огляд під час 37,31 Огляд Постанова КМУ від В стадії розробки 
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райдержадміністрації реєстрації, 
перереєстрації та 

знятті з обліку 
трактора, 

самохідного шасі, 
самохідної 

сільськогосподарськ
ої, меліоративної та 

дорожньо-
будівельної машини 

 

18.10.2009 № 1230 "Про 
внесення змін до розмірів 
зборів, які справляються з 

підприємств, установ, 
організацій та громадян за 

послуги, що надаються 
інспекціями державного 

технічного нагляду обласних, 
Київської та 

Севастопольської міських 
державних адміністрацій" 

22 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

Огляд під час 
реєстрації, 

перереєстрації та 
знятті з обліку 
тракторного 

причепа, агрегатів, 
змонтованих на шасі 

причепа, інших 
причіпних машин 
(далі - причіп), що 
експлуатуються на 

автомобільних 
дорогах загального 

користування 
 

18,65 Огляд -"- В стадії розробки 

23 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

Видача державного 
номерного знака, 
номерного знака 

”Транзит”, 
свідоцтва про 

реєстрацію, талона 
про проходження 

технічного огляду, 
посвідчення 
тракториста-

машиніста, талона 
попереджень 

 

у розмірі вартості 
номерного знака або 
бланка збільшеної на 

25% 

Номерний знак, 
технічний талон 

-"- В стадії розробки 

24 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

Внесення змін до 
свідоцтва про 

реєстрацію машин, 
посвідчення 
тракториста-
машиніста 

 

7,46 Свідоцтво -"- В стадії розробки 
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25 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

Проведення річного 
державного 

технічного огляду: 
трактора, причепа, 
самохідної машини 

 

машини – 7,46 грн. 
причепи – 3,73 грн. 

Свідоцтво -"- В стадії розробки 

26 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

Складання іспиту на 
одержання 

посвідчення 
тракториста-
машиніста 

 

За звичайною 
системою: 

теоретичний – 14,92 
грн. практичний – 

37,31 грн. 
 

За системою 
екстернату 

теоретичний – 146,23 
грн. практичний – 

223,84 грн. 

Посвідчення -"- В стадії розробки 

27 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

Видача державного 
номерного знака, 

дубліката свідоцтва 
про реєстрацію 

машини, 
посвідчення 
тракториста-

машиніста, талона 
попереджень 

замість втрачених 
або таких, що стали 

непридатними 
 

у розмірі вартості 
номерного знака або 
бланка збільшеного в 

2 рази 

Номерний знак, 
посвідчення, талон 

-"- В стадії розробки 

28 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

Реєстрація машини, 
причепа з 

придбання яких 
минуло понад 10 

днів 
 

у розмірі вартості 
номерного знака або 
бланка збільшеного в 

2 рази 

Свідоцтво -"- В стадії розробки 

29 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

Проведення 
технічної 

експертизи машин 
та видача висновку 

про: якість 
проданих і 

відремонтованих 
машин, вузлів, 
агрегатів та їх 

складових частин у 

у розмірі вартості 
номерного знака або 
бланка збільшеного в 

2 рази 

Висновок -"- В стадії розробки 
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зв’язку з розглядом 
претензії її власника 

(користувача); 
 

30 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

якість пально-
мастильних 
матеріалів, 

поставлених для 
АПК; 

 

у розмірі вартості 
номерного знака або 
бланка збільшеного в 

2 рази 

Висновок -"- В стадії розробки 

31 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

Залишковий 
моторесурс під час 

визначення 
реалізаційної 

вартості машини, 
вузла, агрегату; 

 

у розмірі вартості 
номерного знака або 
бланка збільшеного в 

2 рази 

Висновок -"- В стадії розробки 

32 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

відповідність 
технічним вимогам 

самостійно 
виготовлених 

(складених) машин, 
причепів; 

 

у розмірі вартості 
номерного знака або 
бланка збільшеного в 

2 рази 

Висновок -"- В стадії розробки 

наявність шкідливих 
викидів у двигуні: 

внутрішнього 
згоряння: 

 

- дизельному 74,61 

33 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

- бензиновому 37,31 

Висновок -"- В стадії розробки 

34 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

відповідність 
вимогам навчальних 

програм, 
матеріально-

технічної бази 
навчального закладу 

з підготовки 
трактористів-
машиністів; 

 

37,31 Висновок -"- В стадії розробки 

35 Інспекція Держтехнагляду 
райдержадміністрації 

технічний стан 
машини, причепа, 

що стали 
непридатними 

внаслідок аварії чи 
стихійного лиха 

37,31 Висновок -"- В стадії розробки 
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Пологівська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Архівний відділ райдержадміністрації Довідки (копії 

документів) 
Безоплатно Довідки (копії 

документів) 
Ст. 18 ЗУ «Про національний 

архівний фонд та архівні 
установи» від 24.12.1993  № 

3814-XII 

В стадії 
розроблення 

2 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

Видача посвідчень 
батьків та дитини з 
багатодітної сім’ї 

Безоплатно Посвідчення батьків 
та дитини з 

багатодітної сім’ї 

Ст. 13 ЗУ «Про охорону 
дитинства» від 26.04.2001 

№2402-ІІІ 

В стадії 
розроблення 

3 Відділ освіти райдержадміністрації 
 

Атестація 
загальноос-вітніх, 

дошкільних та 
позашкільних 

навчальних закладів 

Безоплатно Атестат 
загальноосвітніх, 

дошкільних та 
позашкільних 

навчальних закладів 

Ст. 15 ЗУ «Про освіту»; ст. 40 
ЗУ «Про загальну середню 

освіту»; ст. 18 ЗУ «Про 
дошкільну освіту»; ст.10 ЗУ 
«Про позашкільну освіту» 

В стадії 
розроблення 

4 Відділ містобудування та архітектури 
райдержадміністрації 

Видача 
будівельного 

паспорта 

Безоплатно Будівельний 
паспорт 

Ст. 27 ЗУ «Про регулювання 
містобудівної діяльності» від 

17.02.2011  № 3038-VI 

В стадії 
розроблення 

5 Відділ містобудування та архітектури 
райдержадміністрації 

Видача 
містобудівних умов 
і обмежень забудо-

ви земельної 
ділянки 

Безоплатно Містобудівні умови 
і обмеження 

забудови земельної 
ділянки 

Ст. 29 ЗУ «Про регулювання 
містобудівної діяльності» від 

17.02.2011  № 3038-VI 

В стадії 
розроблення 

6 Відділ містобудування та архітектури 
райдержадміністрації 

Видача висновку 
про погодження 

проекту 
землеустрою 

Безоплатно Висновок про 
погодження проекту 

землеустрою 

Земельний кодекс України, 
 

В стадії 
розроблення 

7 Пологівський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

Психологічні 
послуги – надання 

косультацій з метою 
психологічної 

корекції 
особистості, 

психологічної 

Безоплатно Психологічні 
послуги 

Ст.17 ЗУ «Про соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та 
молоддю» від 21.06.2001  № 

2558-III 

В стадії 
розроблення 
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реабілітації, надання 
методичних порад 

8 Пологівський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

Соціально-
педагогічні послуги 

– виявлення та 
сприяння розвитку 

різнобічних 
інтересів і потреб 
осіб, які перебу-

вають у складних 
жит-тєвих 

обставинах, орга-
нізація 

індивідуального 
навчального, 
виховного та 

корекційного про-
цесів, дозвілля, 

спортив-но-
оздоровчої, 
технічної та 
художньої 

діяльності тощо, а 
також залучення до 

роботи 
різноманітних 

закладів, 
громадських 
організацій, 

зацікавле-них осіб 

Безоплатно Соціально-
педагогічні послуги 

Ст.17 ЗУ «Про соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та 
молоддю» від 21.06.2001  № 

2558-III 

В стадії 
розроблення 

9 Пологівський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

Соціально-медичні 
пос-луги – 

консультації щодо 
запобігання 

виникненню та 
розвитку можливих 
органічних розладів 
особи, збере-ження, 

підтримка та 
охорона її здоров’я, 

здійснення 
профілак-тичних, 

лікувально-
оздоровчих заходів 

Безоплатно Соціально-медичні 
послуги 

Ст.17 ЗУ «Про соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та 
молоддю» від 21.06.2001  № 

2558-III 

В стадії 
розроблення 

10 Пологівський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

Соціально-
економічні послуги 

Безоплатно Соціально-
економічні послуги 

Ст.17 ЗУ «Про соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та 

В стадії 
розроблення 
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– задоволення 
матеріальних 

інтересів і потреб 
осіб, які 

перебувають у 
складних життєвих 

обставинах 

молоддю» від 21.06.2001  № 
2558-III 

11 Пологівський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

Юридичні послуги – 
надання 

консультацій з 
питань чинного 
законо-давства, 

здійснення захисту 
прав та інтере-сів 
осіб, які перебува-

ють у складних 
життє-вих 
обставинах 

Безоплатно Юридичні послуги Ст.17 ЗУ «Про соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та 
молоддю» від 21.06.2001  № 

2558-III 

В стадії 
розроблення 

12 Пологівський районний центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

Інформаційні 
послуги – надання 

інформації, 
необхідної для 

вирішен-ня складної 
життєвої ситуації, 
розповсюд-ження 
просвітницьких та 
культурно-освітніх 

знань 

Безоплатно Інформаційні 
послуги 

Ст.17 ЗУ «Про соціальну 
роботу з сім’ями, дітьми та 
молоддю» від 21.06.2001  № 

2558-III 

В стадії 
розроблення 

13 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Повідомна 
реєстрація 

колективних 
договорів, змін та 
доповнень до них 

Безоплатно Повідомна 
реєстрація 

колективних 
договорів, змін та 
доповнень до них 

Ст. 9 ЗУ «Про колективні 
договори і угоди» від 
01.07.1993 №3356-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

14 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Забезпечення 
діяльності комісії у 

справах альтер-
нативної 

(невійськової) 
служби 

Направлення на 
альтернативну 
(невійськову) 

службу 

Безоплатно Направлення на 
альтерна-тивну 
(невійськову) 

службу 

Ст. 2, 13 ЗУ «Про 
альтернативну (невійськову) 

службу» від 12.12.1991 
№1975-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

15 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата допомоги у 
зв’язку з вагітністю 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 

Ст. 7 ЗУ «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» 
вiд 21.11.1992  № 2811-XII 

В стадії 
розроблення 
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та пологами призначе-них 
коштів 

16 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата одноразової 

допомоги при 
народжені дитини 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначених коштів 

Ст. 10 ЗУ «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» 
вiд 21.11.1992  № 2811-XII 

В стадії 
розроблення 

17 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата допомоги 

по догляду за 
дитиною до 

досягнення нею 
трирічного віку 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначе-них 

коштів 

Ст. 13 ЗУ «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» 
вiд 21.11.1992  № 2811-XII 

В стадії 
розроблення 

18 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата допомоги 

на дітей, над якими 
встановлено опіку 

чи піклування. 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначе-них 

коштів 

Ст. 16 ЗУ «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» 
вiд 21.11.1992  № 2811-XII 

В стадії 
розроблення 

19 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата допомоги 
на дітей одиноким 

матерям 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначе-них 

коштів 

Ст. 18 ЗУ «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» 
вiд 21.11.1992  № 2811-XII 

В стадії 
розроблення 

20 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата допомоги 
при усиновленні 

дитини 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначе-них 

коштів 

Ст. 12 ЗУ «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» 
вiд 21.11.1992  № 2811-XII 

В стадії 
розроблення 

21 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата державної 

соціальної допомоги 
малозабезпе-ченим 

сім'ям 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначе-них 

коштів 

Ст. 9 ЗУ «Про державну 
соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям» від 
01.06.2000 №1975-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

22 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата державної 

соціальної допомоги 
інвалідам з 

дитинства та дітям-
інвалідам 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначе-них 

коштів 

Ст. 10 ЗУ «Про державну 
соціальну допомогу 

інвалідам з дитинства та 
дітям - інвалідам» від 
16.11.2000 №2109-ІІІ 

В стадії 
розроблення 

23 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата державної 

соціальної допомоги 
особам, які не 

мають права на 
пенсію, та інвалідам 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначе-них 

коштів 

Ст. 19 ЗУ «Про державну 
соціальну допомогу осо-бам, 
які не мають права на пенсію 
та інвалідам» від 18.05.2004 

№1727-ІV 

В стадії 
розроблення 

24 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплати компенсації 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

Ст. 7 ЗУ «Про соціальні 
послуги» від 19.06.2003 

В стадії 
розроблення 
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фізичним особам, 
які надають 

соціальні послуги 

довідок, виплата 
призначе-них 

коштів 

№966-ІV 

25 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Виплата 
компенсації на 

тверде паливо та 
скраплений газ для 
деяких категорій 

громадян, які мають 
право на пільгу 

Безоплатно Здійснення виплат До п.19 Бюджетний кодекс 
України (N 2456-VI), ст.102 
ст.ст.12-16 ЗУ «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» від 

22.10.1993 №3551-XII; ст.6 
ЗУ «Про статус ветеранів 

військової служби, ветеранів 
органів внутрішніх справ і 

деяких інших осіб та їх 
соціальний захист» від 

24.03.1998 №203/98-ВР; ст.13 
ЗУ «Про охорону дитинства» 

від 26.04.2001 №2402-III; 
ст.22 ЗУ «Про міліцію» 

№565-XII; ст.30 ЗУ «Про 
бібліотеки і бібліотечну 

справу» №32/95-ВР; ст.77 ЗУ 
«Основи законодавства 
України про охорону 

здоров'я» від 19.11.1992 
№2801-XII; ст.57 ЗУ «Про 
освіту» №1060-XII; ст.48 

ГІРНИЧИЙ ЗАКОН 
УКРАЇНИ №1127-XIV; 

ст.ст.20,21 ЗУ «Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 
від 28.02.1991 №796-XII 

В стадії 
розроблення 

26 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача довідок про 
належність до 

пільгової категорії 
«Дитина війни» 

Безоплатно Довідка про 
належність до 

пільгової категорії 
«Дитина війни» 

Ст. 1 ЗУ «Про соціальний 
захист дітей війни» від 
18.11.2004 №2195-ІV 

В стадії 
розроблення 

27 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення і 
виплата щорічної 

допомоги на 
оздоровлення 
потерпі-лим 

внаслідок ЧАЕС 

Безоплатно Виплата 
компенсації 

Ст. 48 ЗУ «Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 
від 28.02.91 №796-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

28 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення і 
виплата щомісячних 
грошових виплат на 

Безоплатно Виплата 
компенсації 

П. 1 ст. 30 ЗУ «Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 

В стадії 
розроблення 



 99 

дітей дош-кільного 
та шкільного віку, 
які постраждали 

внаслідок 
Чорнобиль-ської 

катастрофи 

Чорнобильської катастрофи» 
від 28.02.91 № 796-ХІІ 

29 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та вип-
лата часткової 
компен-сації 

вартості продуктів 
харчування для осіб, 

які постраждали 
внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи 

Безоплатно Виплата 
компенсації 

П. 14 ст. 20 ЗУ «Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 

Чорнобильсь-кої катастрофи» 
від 28.02.91 № 796-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

30 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача санаторно-
ку-рортних путівок 
на оз-доровлення 

особам, які 
постраждали 

внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи 
Виплата 

компенсації 

Безоплатно Видача санаторно-
курорт-них путівок 
на оздоровлен-ня 

особам, які 
постраждали 

внаслідок 
Чорнобильської 

катастрофи 
Виплата 

компенсації 

П. 4 ст. 20 ЗУ «Про статус і 
соціальний захист гро-мадян, 

які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» 

від 28.02.91 № 796-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

31 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата одноразової 
компенсації сім’ям з 
дітьми, які втратили 

годувальника, 
потерпілого 
внаслідок 

Чорнобильської 
катас-трофи, смерть 
якого пов’язана із 

наслідками 
Чорнобильської 

катастрофи 
Виплата 

компенсації 

Безоплатно Виплата 
компенсації 

Ст. 48 ЗУ «Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 
від 28.02.91 № 796-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

32 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Відшкодування 
коштів витрачених 

на придбан-ня 
лікарських засобів 
згідно пільгових 

рецеп-тів та послуг 

Безоплатно Відшкодування 
коштів, виплата 

компенсації 

П. 1,2 ст. 20 Закону України 
«Про статус і соціальний 

захист громадян, які 
постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 
від 28.02.91 № 796-ХІІ 

В стадії 
розроблення 
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зубопроте-зування 
особам, які 

постраждали 
внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи 

Виплата 
компенсації 

33 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Надання 
компенсації на 

поховання інвалідів 
вій-ни, учасників 

бойових дій 
Виплата 

компенсації 

Безоплатно Виплата 
компенсації 

Ст. 14 ЗУ «Про поховання та 
похоронну справу» від 
10.07.2003 №1102-ІV 

В стадії 
розроблення 

34 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Виплата щорічної 
одно-разової 

грошової допо-моги 
ветеранів війни до 5 

травня 
Виплата 

компенсації 

Безоплатно Виплата 
компенсації 

Ст. 12-16 ЗУ « Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» від 

22.10.1993 №3551-ХІІ; ЗУ 
«Про жертви нацистських 

переслідувань» від 23.03.2000 
№1584-ІІІ 

В стадії 
розроблення 

35 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Оплата додаткової 
від-пустки 

громадянам, які 
постраждали 

внаслідок 
Чорнобильської 

ката-строфи 
строком 14 ро-бочих 

днів (16 кален-
дарних днів) 

Виплата 
компенсації 

Безоплатно Оплата додаткової 
відпустки, виплата 

компенсації 

П. 22 ст. 20 ЗУ«Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 

Чорнобиль-ської катастрофи» 
від 28.02.91 № 796-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

36 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Надання статусу 
“Ветеран праці” 

Посвідчення 

Безоплатно Посвідчення 
«Ветеран праці» 

Ст. 6 ЗУ “Про основні засади 
соціального захисту ветера-
нів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні” від 

16.12.1993 №3721-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

37 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Надання технічних 
засобів реабілітації 

Безоплатно Технічні засоби 
реабілітації 

Ст 26 ЗУ «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» №2961-

IV від 06.10.2005 

В стадії 
розроблення 

38 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Встановлення 
статусу “учасника 

війни” 

Безоплатно Посвідчення 
«учаник війни» 

Ст. 9 ЗУ «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» від 

22.10.1993 №3551-ХІІ 

В стадії 
розроблення 



 101

39 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача талонів на 
пільговий проїзд по 
Україні та у країни 

ближнього 
зарубіжжя 

Безоплатно Талони на пільговий 
проїзд по Україні та 
у країни ближнього 

зарубіжжя. 

Ст. 12-16 Закону України 
“Про статус ветеранів війни , 

гарантії їх соціального 
захисту”від 22.10.1993 

№3551-ХІІ; Міжурядова 
угода “Про взаємне  визнання 
прав на пільговий проїзд для 
інвалідів та учасників ВВВ,а 
також осіб прирівняних до 
них” від 12.03.1993 року 

В стадії 
розроблення 

40 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Забезпечення 
санатор-но-

курортними путівка-
ми деяких категорій 

громадян 

Безоплатно Санаторно-курортні 
путівки 

Ст. 12-16 ЗУ “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” від 

22.10.1993 №3551-ХІІ; ЗУ 
«Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в 
Україні» від 21.03.1991 

№875-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

41 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Направлення 
інвалідів на 

навчання 

Безоплатно Направлення 
інвалідів на 

навчання 

Ст. 38 ЗУ «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» №2961-

IV від 06.10.2005 

В стадії 
розроблення 

42 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Надання статусу 
“Інва-лід війни”, 

“Член сім’ї 
загиблого або 

померло-го ветерана 
війни” 

Безоплатно Посвідчення 
“Інвалід війн-и”, 

“Член сім’ї 
загиблого або 

померлого ветерана 
війни” 

Ст.7,ст.10 ЗУ “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту” від 

22.10.1993 №3551-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

43 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Виплата грошових 
ком-пенсацій на 
бензин, ремонт і 
технічне обслу-

говування 
автомобілів та на 
транспортне об-

слуговування 
інвалідам 

Безоплатно Виплата 
компенсацій 

Ст.28 ЗУ «Про реабілітацію 
інвалідів в Україні» №2961-

IV від 06.10.2005 

В стадії 
розроблення 

44 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Компенсація 
вартості санаторно-

курортного 
лікування деяким 

категоріям громадян 

Безоплатно Виплата 
компенсацій 

ст.12-16 ЗУ “Про статус 
ветеранів війни,гарантії їх 
соціального захисту” від 

22.10.1993 №3551-ХІІ; п. 3 
ст. 6-3 ЗУ “Про жертви 

нацистських переслідувань” 
від 23.03.2000 №1584-ІІІ 

В стадії 
розроблення 

45 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Відшкодування 
витрат 

автомобільним 

Безоплатно Виплата 
компенсацій 

Ст. 29 ЗУ «Про 
автомобільний транспорт» 
від 05.04.2001 №2344-ІІІ 

В стадії 
розроблення 
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перевіз-никам за 
пільговий проїзд 

окремих катего-рій 
громадян 

46 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Відшкодування 
знижки абонентної 

плати за 
користування 
квартирним 

телефоном для 
деяких категорій 

громадян, які мають 
право на таку пільгу 

Безоплатно Відшкодування 
знижки 

Ст 12 ЗУ Про статус 
ветеранів війни,гарантії їх 
соціального захисту” від 

22.10.1993 №3551-ХІІ; ст. 20 
ЗУ «Про статус і соціальний 

захист громадян, які 
постражда-ли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи » 
від 28.02.91 № 796-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

47 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Відшкодування 
знижки плати за 

житлово-комунальні 
послуги для деяких 
категорій громадян, 
які мають право на 

таку пільгу 

Безоплатно Здійснення 
відшкодування 

Ст 12 ЗУ Про статус 
ветеранів війни,гарантії їх 
соціального захисту” від 

22.10.1993 №3551-ХІІ; ст. 20 
ЗУ «Про статус і соціальний 

захист громадян, які 
постражда-ли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи » 
від 28.02.91 № 796-ХІІ 

В стадії 
розроблення 

48 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата державної 

соціальної допомоги 
на дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 
батьківського 
піклуван-ня 

грошового забезпе-
чення батькам-
виховате-лям і 

прийомним бать-
кам за надання 

соціаль-них послуг 
у дитячих будинках 
сімейного ти-пу та 
прийомних сім'ях 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначених коштів 

Ст 18 ЗУ «Про Державний 
бюджет України на 2011 рік» 

від 23.12.2010 №2857-VІ 

В стадії 
розроблення 

49 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата допомоги 

по догляду за 
інвалідом І гр. або 
престарілим, який 
досяг 80-річного 

віку 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначених коштів 

Ст 7 ЗУ «Про державну 
соціальну допомогу особам, 

які не мають  права на 
пенсію, та інвалідам» від 

18.05.2004 №1727-IV 

В стадії 
розроблення 

50 Управління праці та соціального захисту Призначення та Безоплатно Видача Ст. 10 ЗУ «Про державні В стадії 
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населення райдержадміністрації  виплата одноразової 
винагороди жінкам, 
яким присвоєно 
почесне звання 
України «Мати-
героїня» 

повідомлень, видача 
довідок, виплата 

призначених коштів 

нагороди» від 16.03.2000 
№1549-ІІІ 

розроблення 

51 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата щомісячної 
грошової допомоги 
малозабезпе-ченим 

особам, які про-
живають разом з 
інвалі-дом І чи ІІ 
групи внас-лідок 

психічного розла-ду, 
який за висновком 
лікарської комісії 

ме-дичного закладу 
потре-бує 

постійного сторон-
нього догляду, на 

дог-ляд за ним 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначених коштів 

Постанова Кабінету 
Міністрів від 02.08.2000 

№1192 «Про надання 
щомісячної грошової 

допомоги малозабезпеченій 
особі, яка проживає разом з 

інвалідом І чи ІІ групи 
внаслідок психічного 

розладу, який за висновком 
лікарської комісії  медичного 
закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на 
догляд за ним» 

В стадії 
розроблення 

52 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Призначення та 
виплата тимчасової 
державної допомоги 
дітям, батьки яких 

ухиляються від 
сплати аліментів, не 
мають можливості 

утримувати дитину, 
або місце 

проживання їх не 
відомо 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначених коштів 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

22.02.2006р. №189 «Про 
затвердження Порядку 

призначення та виплати 
тимчасової державної  

допомоги дітям, батьки яких 
ухиляються від сплати 

аліментів, не мають 
можливості утримувати 

дитину, або місце 
проживання їх не відомо» 

В стадії 
розроблення 

53 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Надання субсидій 
для відшкодування 
витрат на оплату 

житлово-
комунальних послуг 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначених коштів 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

22.09.1997р. № 1050 «Про 
заходи щодо подальшого 
вдосконалення на-дання 
населенню субсидій для 

відшко-дування витрат на 
оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового 

(рідкого) палива» 

В стадії 
розроблення 
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54 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержад-міністрації 

Надання субсидій 
для відшкодування 

витрат для 
придбання скрапле-
ного газу, твердого 
та рідкого пічного 

побуто-вого палива 

Безоплатно Видача 
повідомлень, видача 

довідок, виплата 
призначених коштів 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

22.09.1997р. №1050 «Про 
заходи щодо подальшого 
вдосконалення на-дання 
населенню субсидій для 

відшко-дування витрат на 
оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового 

(рідкого) палива» 

В стадії 
розроблення 

55 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержад-міністрації 

Видача довідок про 
постановку/зняття з 
обліку в Єдиному 

державному 
автомати-зованому 

реєстрі осіб, які 
мають право на 

пільгу 

Безоплатно Надання довідок Постанова КМУ від 
29.01.2003 №117 «Про 

Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, 
які мають право на пільги» 

В стадії 
розроблення 

56 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержад-міністрації 

Одноразова грошова 
допомога інвалідам 

та непрацюючим 
малоза-безпеченим 

особам 

Безоплатно Здійснення виплат Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

28.02.2011р. №158 «Про 
затвердження Порядку 
використання коштів, 

передбачених у державному 
бюджеті для надання 

грошової допомоги інвалідам 
та непрацюючим 

малозабезпеченим особам» 

В стадії 
розроблення 

57 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 

юридичної особи 

170,00 грн. Державна 
реєстрація 

юридичної особи 

Ст. 10, 24 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

58 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація фізичної 
особи-підприємця 

34,00 грн. Державна 
реєстрація фізичної 
особи-підприємця 

Ст. 10, 43 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

59 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 

51,00 грн. Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 

Ст. 29, 10 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

60 Державний реєстратор  Видача витягу з 51,00 грн. за витяг та Видача витягу з Ст. 20 ЗУ "Про державну В стадії 
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райдержадміністрації Єдиного державного 
реєстру 

3,40 грн. за 1 бланк Єдиного державного 
реєстру 

реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб – 

підприємців" вiд 15.05.2003 
 № 755-IV 

розроблення 

61 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Видача довідки з 
Єдиного державного 

реєстру 

17,00 грн. довідка та 
3,40 грн. за 1 бланк 

Видача довідки з 
Єдиного державного 

реєстру 

Ст. 20 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

62 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Видача виписки з 
Єдиного державного 

реєстру 

17,00 грн. Видача виписки з 
Єдиного держав-

ного реєстру 

Ст. 21 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

53 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Заміна свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
юридичної або 

фізичної особи в 
зв’язку з втратою, 

ошкодженням 

51,00 грн. - 
повідомлення про 
втрату, 17,00 грн. - 
заміна на виписку 

Заміна свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 
юридичної або 

фізичної особи в 
зв’язку з втратою, 

пошкодженням 

Ст. 9 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

54 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Видача дублікату 
установчих 
документів 

51,00 грн. - 
повідомлення, 17,00 

грн. - дублікат 

Видача дублікату 
установчих 
документів 

Ст. 10 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

55 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 
(зменшення 

статутного фонду) 

51,00 грн. Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 
(зменшення 

статутного фонду) 

Ст. 29 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

56 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація зміни 
імені або місця 

проживання 
фізичної особи-

підприємця 

10,20 грн. Державна 
реєстрація зміни 
імені або місця 

проживання 
фізичної особи-

підприємця 

Ст. 45 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

57 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Внесення до реєстру 
за-пису про рішення 

фізич-ної особи-
підприємця щодо 

припинення 
підприємницької 

діяльності 

17,00 грн. Внесення до реєстру 
запису про рішення 

фізичної особи-
підприємця щодо 

припинення 
підприємницької 

діяльності 

Ст. 46 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

58 Державний реєстратор  Внесення до реєстру 51,00 грн. Внесення до реєстру Ст. 35 ЗУ "Про державну В стадії 



 106

райдержадміністрації запису про рішення 
засновників щодо 

припинення 
юридичної особи 

запису про рішення 
засновників щодо 

припинення 
юридичної особи 

реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб – 

підприємців" вiд 15.05.2003 
 № 755-IV 

розроблення 

59 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 

юридичної особи, 
що створюється 
шляхом виділу 

170,00 грн. Державна 
реєстрація 

юридичної особи, 
що створюється 
шляхом виділу 

Ст. 32 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

70 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Включення до 
Єдиного державного 
реєстру юридичних 

осіб та фізичних 
осіб-підприємців 

17,00 грн. за виписку 
з ЄДР 

Включення до 
Єдиного державного 
реєстру юридичних 

осіб та фізичних 
осіб-підприємців 

П. 2 Прикінцевих положень 
ЗУ "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб 
та фізичних осіб – 

підприємців" вiд 15.05.2003 
 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

71 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Внесення до 
Єдиного державного 
реєстру відомостей 

про ство-рення 
відокремленого 

підрозділу 

Безоплатно Внесення до 
Єдиного дер-

жавного реєстру 
відомостей про 

створення 
відокремле-ного 

підрозділу 

Ст. 28 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

72 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Внесення до 
Єдиного державного 
реєстру відомостей 

про закриття 
відокремленого 

підрозділу 

Безоплатно Внесення до 
Єдиного державного 
реєстру відомостей 

про закриття 
відокремленого 

підрозділу 

Ст. 28ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

73 Державний реєстратор  
райдержадміністрації 

Внесення змін до 
відомостей про 

юриди-чну особу, 
які містяться в ЄДР 

Безоплатно Внесення змін до 
відомостей про 

юридичну особу, які 
містяться в ЄДР 

Ст. 19 ЗУ "Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – 
підприємців" вiд 15.05.2003 

 № 755-IV 

В стадії 
розроблення 

74 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців райдержадміністрації 

Надання відомостей 
виборцям в порядку 

здійснення 
публічного 

контролю та 
перевірки особистих 
даних, внесених до 
Державного реєстру 

виборців 

Безоплатно Надання відомостей 
виборцям в порядку 

здійснен-ня 
публічного кон-

тролю та перевірки 
особистих даних, 

внесених до 
Державного реєстру 

виборців 

ст. 21 ЗУ “Про Державний 
реєстр виборців” від 
22.02.2007 №698-V 

В стадії 
розроблення 

75 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців райдержадміністрації 

Виготовлення 
списків виборців 

для територі-альних 
виборчих комі-сій 

Безоплатно Виготовлення 
списків виборців 

для територіаль-них 
виборчих комісій 

ст. 26-29 ЗУ “Про Державний 
реєстр виборців” від 
22.02.2007 №698-V 

 

В стадії 
розроблення 
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під час усіх видів 
виборів та 

референдумів 

під час усіх видів 
виборів та 

референдумів 
76 Відділ ведення Державного реєстру 

виборців райдержадміністрації 
Видача виборцям 
пос-відчень про 
тимчасову зміну 

місця голосування 
під час проведення 

усіх видів виборів та 
референдумів 

Безоплатно Видача виборцям 
посвідчень про 

тимчасову зміну 
місця голосування 
під час проведення 

усіх видів виборів та 
референдумів 

ст. 7 ЗУ “Про Державний 
реєстр виборців” від 
22.02.2007 №698-V 

В стадії 
розроблення 

77 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців райдержадміністрації 

Надання 
статистичної 

інформації щодо 
кіль-кісної 

характеристики 
виборчого корпусу 

Безоплатно Надання 
статистичної 

інформації щодо 
кількісної 

характеристики 
виборчого корпусу 

ст. 30 ЗУ “Про Державний 
реєстр виборців” від 
22.02.2007 №698-V 

В стадії 
розроблення 

78 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців райдержадміністрації 

Перевірка 
достовірності 

відомостей про 
канди-датів у 

депутати відпо-
відної місцевої ради, 
кандидатури подані 

до складу 
дільничних ви-
борчих комісій, 

членів ініціативних 
груп місце-вого 

референдуму, ін. за 
допомогою 

персональ-них 
даних Реєстру 

Безоплатно Перевірка 
достовірності 

відомостей про 
кандидатів у 

депутати 
відповідної місцевої 
ради, кандидатури 
подані до складу 

дільничних 
виборчих комісій, 

членів ініціативних 
груп місцевого 

рефе-рендуму, ін. за 
допомогою 

персональних даних 
Реєстру 

ст. 26 ЗУ “Про Державний 
реєстр виборців” від 
22.02.2007 №698-V 

В стадії 
розроблення 

79 Дозвільний центр райдержадміністрації Видача 
(переоформлен-ня, 
видача дубліката, 

анулювання) 
документів 
дозвільного 
характеру за 
принципом 

організа-ційної 
єдності 

Безоплатно Видача 
(переоформлення, 
видача дубліката, 

анулю-вання) 
документів 
дозвільного 
характеру 

Ст. 4-1 ЗУ «Про дозвільну 
систему у сфері госпо-

дарської діяльності» вiд 
06.09.2005  № 2806-IV; 

Постанова Кабінету 
Міністрів України №526 від 

21.05.2009 «Про заходи щодо 
упорядку-вання видачі 
документів дозвільного 

характеру у сфері 
господарської діяльності» 

В стадії 
розроблення 

80 Дозвільний центр райдержадміністрації Видача довідки з 
Реєстру документів 

дозвільного 

34,00 грн. за видачу 
довідки + 3,40 грн. за 

1 бланк 

Довідка з Реєстру 
документів 
дозвільного 

С. 6 ЗУ «Про дозвільну 
систему у сфері 

господарської діяльності» вiд 

В стадії 
розроблення 
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характеру характеру 06.09.2005  № 2806-IV 
81 Служба у справах дітей 

райдержадміністрації 
Підготовка 

документів для 
звернення органу 

опіки та піклування 
до суду про 

позбавлення батьків 
чи одного з них 

батьківських прав 
або відібрання 

дитини у матері, 
батька без 

позбавлення їх 
батьківських прав 

Безоплатно Висновок п.8 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 

24.09.2008 №866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної  із 
захистом прав дитини» 

В стадії 
розроблення 

82 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Тимчасове 
влаштування дитини 

до притулку, 
соціально-

реабілітацій-ного 
центру чи закладу 
для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 

батьківсь-кого 
піклування 

Безоплатно Рішення п.31 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 

24.09.2008 №866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної  із 
захистом прав дитини» 

В стадії 
розроблення 

83 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Підготовка 
документів для 

реєстрації народ-
ження підкинутої, 
знай-деної дитини 

та подання їх 
органам реєстрації 
актів цивільного 
стану за місцем 
виявлення такої 

дитини 

Безоплатно Р і ш е н н я  п.69 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 

24.09.2008 №866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної  із 
захистом прав дитини» 

В стадії 
розроблення 

84 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Підготовка 
документів для 

прийняття рішення 
про надання дитині 
(втрату дитиною) 
статусу дитини-

сироти або дитини, 
позбавленої 

батьківського 
піклуван-ня 

 

Безоплатно Р і ш е н н я  п.22, п.30 Постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2008 №866 
«Питання діяльності органів 

опіки та піклування, 
пов’язаної  із захистом прав 

дитини» 

В стадії 
розроблення 
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85 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Підготовка 
висновку органу 

опіки та пік-лування 
щодо мож-ливості 

(або неможли-вості) 
передачі дитини для 
подальшого вихо-
вання матері чи 

батько-ві, які 
повернулись з місць 

позбавлення волі 

Безоплатно Висновок п.27.13, п.27.14 Постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2008 №866 
«Питання діяльності органів 

опіки та піклування, 
пов’язаної  із захистом прав 

дитини» 

В стадії 
розроблення 

86 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Надання висновку 
про доцільність 
(недоціль-ність) 

повернення дити-ни 
до батьків, осіб, які 

їх замінюють, або до 
закладу, який вона 

самовільно 
залишила 

Безоплатно Висновок п.11 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 

24.09.2008 №866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної  із 
захистом прав дитини» 

В стадії 
розроблення 

87 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Надання висновку 
про доцільність 
(недоціль-ність) 

встановлення опіки, 
піклування та 

відповідність її/його 
інтересам дитини 

Безоплатно Висновок п.41 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 

24.09.2008 №866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної  із 
захистом прав дитини» 

В стадії 
розроблення 

88 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Надання висновку 
про можливість 
заявників бути 

усиновлювачами, 
взяття їх на облік, як 

кандидатів в 
усиновлю-вачі; 

продовження стро-
ку дії висновку про 

можливість бути 
уси-новлювачами; 

підготов-ка 
висновку органу 

опі-ки та піклування 
про до-цільність 
усиновлення та 

відповідність його 
інтересам дитини; 

вис-новку про 

Безоплатно В и с н о в о к  п.91  Порядку провадження  
діяльності з усиновлення та 

здійснення нагляду за 
дотриманням прав 
усиновлених дітей, 

затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України 

від 08.10.2008 №905 

В стадії 
розроблення 
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доцільність 
усиновлення одним 
із подружжя дитини 

дру-гого з 
подружжя 

89 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Встановлення, 
припи-нення опіки 
(піклуван-ня) над 

дитиною чи її 
майном; звільнення 

опі-куна 
(піклувальника) від 
здійснення повнова-
жень; призначення 

осо-би, яка буде 
представ-ляти 

інтереси дитини 

Безоплатно Р і ш е н н я  п.49, п.50 Постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2008 №866 
«Питання діяльності органів 

опіки та піклування, 
пов’язаної  із захистом прав 

дитини» 

В стадії 
розроблення 

90 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Розв’язання спорів 
між батьками щодо 

визна-чення або 
зміни прізви-ща, 
імені, по батькові 

дитини, визначення 
міс-ця проживання 

дитини, участі у 
вихованні дитини 

одного з батьків, що 
проживає окремо 

від дитини 

Безоплатно В и с н о в о к  п.71, п.72, п.73 Постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 24.09.2008 №866 
«Питання діяльності органів 

опіки та піклування, 
пов’язаної  із захистом прав 

дитини» 

В стадії 
розроблення 

91 Служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Підготовка 
письмового 

висновку органу 
опіки та піклування 

щодо визначення 
способу участі у 

вихованні дитини та 
спілкуванні з нею 
того з батьків, хто 
проживає окремо 

від неї, та про 
вирішення спору 

між батьками щодо 
визначення місця 

проживання 
малолітньої дитини 

Безоплатно Висновок п.74 Постанови Кабінету 
Міністрів України від 

24.09.2008 №866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної  із 
захистом прав дитини» 

В стадії 
розроблення 

92 Служба у справах дітей  Підготовка рішень Безоплатно Рішення п.65 Постанови Кабінету В стадії 
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райдержадміністрації орга-ну опіки та 
піклування щодо 

захисту житлових та 
майнових прав 
дітей: надання 

дозволів на продаж, 
купівлю, обмін, 

здійснення 
правочинів щодо 
рухомого і неру-
хомого майна, 

правоко-ристування 
або влас-ності яким 

мають діти 

Міністрів України від 
24.09.2008 №866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної  із 
захистом прав дитини» 

розроблення 

 
 

Приазовська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Загальний відділ апарату  

райдержадміністрації 
 

Надання копій 
розпоряджень 
голови 
райдержадміністрац
ії  
 

Безоплатно  
 
 

Копії розпоряджень 
голови райдер-
жадміністрації 

 

Закон України №393/96 від 
02.10.1996 р. 

«Про звернення громадян» 
 

- 

2 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації 

Організація 
особистих прийомів 
громадян 
керівництвом 
райдержадміністрац
ії 
 

Безоплатно  
 

відповіді на 
звернення громадян 

 

Закон України №393/96 від 
02.10.1996 р. 

«Про звернення громадян» 

- 

3 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації 

Розгляд запитів 
щодо надання 
публічної 
інформації 

Безоплатно  
 
 

Відповіді на запити 
щодо надання 

публічної 
інформації 

Закон України  від 
29.04.2011р. «Про доступ до 

публічної інформації» 

- 

4 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 

Платно  
170 грн. 

Виписка про 
державну 

Закон України від 15.05.2003 
№755 

- 
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 юридичної особи 
 

 
 

реєстрацію 
 

«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 

осіб – підприємців» 
Наказ 

Держкомпідприємництва від 
20.10.2005 р. №97 

5 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

 
 

Резервування 
найменування 
юридичної особи 
 

Платно 
34 грн. 
 
 

 
 

Закон України від 15.05.2003 
№755 

«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців» Наказ 

Держкомпідприємництва від 
20.10.2005 р. №97 

- 

6 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

 

Державна 
реєстрація фізичної 
особи підприємця 
 

Платно 
34 грн. 
 
 

Виписка про 
державну 

реєстрацію 

Закон України від 15.05.2003 
№755 

«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців» Наказ 

Держкомпідприємництва від 
20.10.2005 р. №97 

- 

7 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

 
 

Державна 
реєстрація змін до 
установчих 
документів 
юридичної особи 
 

Платно 
51 грн. 
 

Виписка про 
державну 

реєстрацію змін до 
установчих 
документів 

юридичної особи 
 
 

Закон України від 15.05.2003 
№755 

«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців» Наказ 

Держкомпідприємництва від 
20.10.2005 р. №97 

- 

8 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

 

Державна 
реєстрація змін про 

фізичну особу 

Платно 
10,2 грн 

Виписка про 
державну 
реєстрацію змін про 
фізичну особу 

Закон України від 15.05.2003 
№755 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців» Наказ 
Держкомпідприємництва від 
20.10.2005 р. №97 

- 

9 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

 
 

Оголошення про 
ліквідацію 

юридичної особи 
 

Платно 
10,2 грн 

Виписка про 
оголошення 
ліквідації 
юридичної особи 
 

Закон України від 15.05.2003 
№755 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців» Наказ 
Держкомпідприємництва від 
20.10.2005 р. №97 

- 

10 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

 

Оголошення про 
ліквідацію фізичної 

особи 
 

Платно 
17 грн. 

 

Виписка про 
оголошення 
ліквідації фізичної 
особи 

Закон України від 15.05.2003 
№755 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 

- 
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осіб – підприємців» Наказ 
Держкомпідприємництва від 
20.10.2005 р. №97 

11 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

 
 

Заміна свідоцтва 
про державну 

реєстрацію 

Платно 
51 грн. 
17 грн. 

 

Виписка про заміну 
свідоцтва про 
державну 
реєстрацію 
 

Закон України від 15.05.2003 
№755 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців» Наказ 
Держкомпідприємництва від 
20.10.2005 р. №97 

- 

12 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

 

Видача виписки з 
єдиного державного 

реєстру 

Платно 
17 грн. 

 
 

виписка з єдиного 
державного реєстру 
 

Закон України від 15.05.2003 
№755 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців» Наказ 
Держкомпідприємництва від 
20.10.2005 р. №97 

- 

13 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

 
 

Видача витягу з 
єдиного державного 

реєстру 
 

Платно 
51 грн. + 

3,40 грн. за кожний 
бланк 

 
 

витяг з єдиного 
державного реєстру 
 
 

Закон України від 15.05.2003 
№755 
«Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців» Наказ 
Держкомпідприємництва від 
20.10.2005 р. №97 

- 

14 Територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

Соціально-побутові 
послуги 

Платно 
3,03 або 3,05 
3,56 або 3,58 

грн. 
 
 
 
 
 
 
 

3,03 або 3,05 
3,56 або 3,58 

грн. 
7,09 або 7,15 
8,32 або 8,38 

грн 
21,13 або 21,30 
24,80 або24,97 

грн. 
7,09 або 7,15 
8,32 або 8,38 

Ведення 
домашнього 
господарства 
(підготовка  
продуктів для 
приготування їжі, 
миття овочів, 
фруктів і посуду, 
винесення сміття 
тощо) 
 
Ведення 
домашнього 
господарства 
(прибирання житла: 
а) косметичне 
прибирання; 
 
б) вологе 
прибирання; 
 
в) генеральне 

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
Від 14.01.2004 р. №12 «Про 
порядок надання платних 
послуг та затвердження їх 
переліку» 
Постанова Кабінету 
Міністрів України 
Від 09.04.2005 р. №268 «Про 
затвердження порядку 
регулювання тарифів на 
платні соціальні послуги» 

- 
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5,08 або 5,12 
5,96 або 5,60 

грн 
 
 

5,08 або 5,12 
5,96 або 5,60 

грн 
 
 

15,11 або 15,23 
17,73 або 17,85 

 
 
 
 
 

5,08 або 5,12 
5,96 або 5,60 

грн 
 
 
 

14,11 або 14,22 
16,55 або 16,66 

грн. 
 
 
 
 
 

10,09 або 10,17 
11,82 або 11,90 

грн. 

прибирання) 
 
Ведення 
домашнього 
господарства 
(розпалювання 
печей, піднесення 
вугілля, дров, 
розчистка снігу; 
доставка води з 
колонки) 
 
Ведення 
домашнього 
господарства (миття 
вікон (не більше 3) 
 
Ведення 
домашнього 
господарства 
(обклеювання вікон) 
 
Ведення 
домашнього 
господарства 
(допомога при 
консервації овочів 
та фруктів) 
 
Ведення 
домашнього 
господарства 
(прасування– до 1,5 
кг сухої білизни) 
 
Придбання і 
доставка 
продовольчих, 
промислових  та 
господарських 
товарів, 
медикаментів 
 
Організація 
харчування 
(приготування їжі) 
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4,08 або 4,11 
4,78 або 4,81 

грн. 
 
 

5,08 або 5,12 
5,96 або 5,60 

грн 
 

1,08 або 1,27 
грн 

 
1,78 або 1,79 
2,08 або 2,09 

грн. 
 
 
 
 
 

10,09 або 10,17 
11,82 або 11,90 

грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13,11 або 13,21 
15,24 або 15,34 

 
 
 
 

7,59 або 7,65 
8,89 або 8,95 

грн 
 
 
 
 

 
Організація 
харчування 
(годування)  (для 
ліжково-хворих) 
 
Прання білизни та 
одягу (до 1,5 кг 
сухої білизни) 
 
Ремонт одягу 
(дрібний) 
 
Здійснення 
санітарно-
гігієнічних заходів 
за місцем 
проживання (заміна 
натільної і 
постільної білизни) 
 
Здійснення 
санітарно-
гігієнічних заходів 
за місцем 
проживання 
(надання допомоги 
при купанні, миття 
голови, 
розчісування 
волосся, підрізання 
нігтів) 
 
Забезпечення 
супроводження 
(супровід споживача 
соціальних послуг  у 
поліклініку) 
 
Надання допомоги в 
оплаті комунальних 
послуг (заповнення 
абонентних книжок, 
оплата комунальних 
послуг, звірення 
платежів, заміна 
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45,19 або 45,59 
53,01 або 53,44 

грн. 
 
 
 
 
 

10,09 або 10,17 
11,82 або 11,90 

грн. 
 
 
 
 
 

5,08 або 5,12 
5,96 або 6,00 грн. 
12,10 або 12,30 

14,19 або 14,29 рн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23,14 або 23,34 

книжок) 
 
Надання допомоги в 
оформленні 
документів 
(оформлення 
субсидій на 
квартирну плату і 
комунальні послуги) 
 
Надання допомоги в 
оформленні 
документів 
(оформлення 
замовлень на 
доставку вугілля, 
дров) 
 
Написання  листів 
 
Представництво 
інтересів в органах 
державної влади, 
установах, 
підприємствах та 
організаціях 
(виконання 
доручень, 
пов’язаних з 
необхідністю 
відвідування різних 
організацій) 
Представництво 
інтересів в органах 
державної влади, 
установах, 
підприємствах та 
організаціях 
(виконання 
доручень, 
пов’язаних з 
необхідністю 
відвідування різних 
організацій) 
 
Надання допомоги у 
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27,15 або 27,35 
грн. 

 
 
 
 

40,18 або 40,50 
47,14 або 47,46 

грн 
 

проведенні 
сільськогосподарськ
их робіт (в обробці 
присадибної 
ділянки) 
 
Надання послуг з 
виконання 
ремонтних робіт 
(допомога в ремонті 
житлових 
приміщень) 
 

15 Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

 
 
 
 

Консультаційні 
послуги щодо 

здійснення підбору 
дітей на 

усиновлення, 
влаштування у 
прийомні сім’ї, 
дитячі будинки 

сімейного типу, під 
опіку громадян 

 

Безоплатно 
 
 

Консультація 
 
 
 
 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
08.10.2008 №905 
Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
24.09.2008  №866 

- 

16 Архівний відділ 
райдержадміністрації 

 

Надання 
користувачам 
документів і 
довідкового 

матеріалу до них, 
інформування про 

документи, 
відомості з яких 

можуть бути ними 
використані 

 

Безоплатно 
 
 

Довідка 
 

Закон України від 24.12.1993 
р. № 3814 «Про національний 
архівний фонд та архівні 
установи» 
 

- 

17 Архівний відділ 
райдержадміністрації 

 
 

Видача архівних 
довідок, копій 
документів на 

запити юридичних 
та фізичних осіб 

 

Безоплатно 
 
 
 

Довідка 
 

Закон України від 24.12.1993 
р. № 3814 «Про національний 
архівний фонд та архівні 
установи» 

 

- 

18 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

Оформлення 
путівок на 

оздоровлення дітей 
пільгових категорій 

Безоплатно 
 
 

Путівка Закон України від21.05.2009 
№1401 «Про оздоровлення та 
відпочинок дітей» 

- 

19 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Надання статусу Безоплатно Посвідчення дитини Закон України від19.05.2009 - 
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райдержадміністрації дитини з 
багатодітної сім’ї 

 
 

з багатодітної сім’ї №1343 «Про внесення змін 
до деяких законодавчих 
тактів України з питань 
соціального захисту 
багатодітних сімей» 

20 Відділ регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

Надання висновку 
щодо земельних 

ділянок 

Безоплатно 
 
 

Висновок Земельний Кодекс України - 

21 Відділ регіонального розвитку, 
містобудування та архітектури 

райдержадміністрації 

надання відповідей 
на звернення 

громадян в межах 
компетенції 

 

Безоплатно 
 
 

відповіді на 
звернення громадян 
в межах компетенції 
 

Закон України №393/96 від 
02.10.1996 р. 
«Про звернення громадян» 
 

- 

 
 

Приморська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Дозвільний центр  

райдержадміністрації 
Надання довідки з 

Реєстру документів 
дозвільного 
характеру 

Два неоподаткованих 
мінімуму доходів 

громадян 

Довідка Ст. 5,6 ЗУ «Про дозвільну 
систему в сфері 

господарської діяльності» 
Наказ Держком-

підприємництва з питань 
регуляторної політики від 

18.04.2006 № 39 «Про 
тимчасовий порядок 

формування, ведення та 
користування реєстром 
документів дозвільного 

характеру» 

- 

2 Служба в справах дітей 
райдержадміністрації 

Створення 
прийомних сімей, 
дитячих будинків 
сімейного типу 

 

Безоплатно 
 

розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Ст.11, 12 ЗУ «Про 
забезпечення організаційно - 
правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського 
піклування» від 13.01.2005 

№2342-ІУ; 
Постанова КМУ від 

- 
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26.04.2002 №565 
«Положення про прийомну 

сім’ю» 
3 Служба в справах дітей 

райдержадміністрації 
Влаштування дітей 

під опіку, 
піклування 
громадян 

 

Безоплатно 
 

розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Ст. 11,12 ЗУ «Про 
забезпечення організа-ційно - 

правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського 
піклування»  від 13.01.2005 
№2342-ІУ; Постанова КМУ 

від 24.09.2008 №866 
«Питання діяльності органів 

опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав 

дитини» 

- 

4 Служба в справах дітей 
райдержадміністрації 

Влаштування дітей 
до ПС, ДБСТ. 

 

Безоплатно 
 

розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Ст. 11,12 ЗУ «Про 
забезпечення організа-ційно - 

правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського 

піклування» » від 13.01.2005 
№2342-ІУ; Постанова КМУ 

від 26.04.2002 №565 
«Положення про прийомну 

сім’ю» 

- 

5 Служба в справах дітей 
райдержадміністрації 

Направлення дітей-
сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування до 

державних закладів 
 

Безоплатно 
 

розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Ст. 11,12 ЗУ «Про 
забезпечення організаційно - 
правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського 

піклування» » від 13.01.2005 
№2342-ІУ; п. п. 4,5,6 
Постанови КМУ від 

28.08.2003  № 1377 «Про 
затвердження Порядку 

ведення обліку дітей, які 
можуть  бути усиновлені, 

осіб, які бажають усиновити 
дитину,  та здійснення 

нагляду за дотриманням прав 
дітей після усиновлення»; 

Постанова КМУ від 
24.09.2008 №866 «Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини» 

- 
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6 Служба в справах дітей 
райдержадміністрації 

Встановлення 
юридичного статусу 

дитини-сироти та 
дитини, позбавленої 

батьківського 
піклування 

Безоплатно 
 

розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Ст. 11,12 ЗУ «Про 
забезпечення організа-ційно - 

правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей 
позбавлених батьківського 

піклування» » від -13.01.2005 
№2342-ІУ; Постанова КМУ 

від 24.09.2008 №866 
«Питання діяльності органів 

опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав 

дитини»; 

розроблено 

7 Юридичний відділ  
райдержадміністрації 

Надання 
погодження та 
затвердження 

проектів  
землеустрою 

сільськогосподарськ
их підприємств, 

установ і 
організацій, 
особистих 

селянських, фермер-
ських господарств, 

Безоплатно 
 

розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Земельний кодекс України - 

8 Відділ містобудування, архітектури та 
ЖКГ райдержадміністрації 

Щодо відбору  
(відведення) 

земельної ділянки 

Безоплатно 
 

Висновок Ст. 151 Земельного Кодексу 
України 

 

розроблено 

9 Відділ містобудування, архітектури та 
ЖКГ райдержадміністрації 

Надання 
містобудівних умов 

та обмежень 
забудови земельних 

ділянок 

Безоплатно 
 

містобудівні умови 
та обмеження 

ст. 29 ЗУ «Про регулювання 
містобудівної діяльності»; 

 

- 

10 Відділ містобудування, архітектури та 
ЖКГ райдержадміністрації 

Видача 
будівельного 
паспорту на 

забудову земельних 
ділянок 

Безоплатно 
 

будівельний паспорт Ст. 27 ЗУ «Про регулювання 
містобудівної діяльності»; 
Наказ Мінрегіонбуду «Про 

затвердження Порядку видачі 
будівельного паспорта  

забудови земельної ділянки» 
від 05.07.2011 №103 

- 

11 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

Видача довідок про 
не отримання 

посвідчень 
 

Безоплатно 
 

довідка Ст. 13  ЗУ «Про охорону 
дитинства»; Постанова КМУ 
від 02.03.2010 №209 «Деякі 

питання виготовлення і видачі 
посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї» 

- 

12 Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Видача посвідчень: Безоплатно посвідчення Ст. 13  ЗУ «Про охорону - 
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райдержадміністрації «Батьків 
багатодітної сім’ї» 

«Дитини з 
багатодітної сім’ї» 

 дитинства»; Постанова КМУ 
від 02.03.2010 №209 «Деякі 

питання виготовлення і видачі 
посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї» 
13 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Реєстрація 

колективних 
договорів 

Безоплатно 
 

Реєстрація Ст.15 Кодексу законів про 
працю України. 

Постанова КМУ від 05.04.1994 
№225 «Про порядок 

повідомної реєстрації 
галузевих і регіональних угод, 

колективних договорів», 
Розпорядження голови РДА 
«Про організацію укладання 
колективних договорів та їх 
повідомної реєстрації» від 

16.06.2006 №442, зі змінами. 

- 

14 Відділ культури і туризму 
райдержадміністрації 

Видача дозволу на 
право здійснення 

туристичного 
супроводу фахівцями 

туристичного 
супроводу 

Безоплатно 
 

дозвіл Ст.. 11 Закону України «Про 
туризм»; Наказ Державної 
туристичної адміністрації 

України від 24.09.2004 №83 
«Про затвердження положення 
про порядок видачі дозволів на 

право здійснення 
туристичного супроводу 
фахівцями туристичного 

супроводу», зареєстр. Мін. 
юстиції України 20.10.2004 

№1344/9943; розпорядження 
голови облдержадміністрації 
від 14.02.2006 № 277 «Про 
створення акредитаційної 

комісії з питань видачі 
дозволів на право здійснення 

туристичного супроводу» 

- 

15 Управління 
агропромислового розвитку 

райдержадміністрації 

Атестація 
виробництва молока 

і молочної 
сировини, видача 

атестату 

Безоплатно 
 

атестат Ст. 11,12 ЗУ «Про молоко та 
молочні продукти», ст.. 3,4 ЗУ 

«Про якість та безпеку 
харчових продуктів та 

продовольчої сировини», ст.. 7 
ЗУ «Про дозвільну систему у 

сфері господарської 
діяльності»; Постанова КМУ 

від 21.05.2009 №526 «Про 
заходи щодо удосконалення 

видачі документів дозвільного 

- 
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характеру у сфері 
господарської діяльності»; 

Наказ Міністерства аграрної 
політики України, Державного 

комітету України з питань 
технічного регулювання та 

споживчої політики від 
21.01.2005 №23/17 «Про 
затвердження Порядку 
проведення атестації 

виробництва молока, молочної 
сировини і молочних 
продуктів суб’єктів 

господарювання», який 
зареєстр. в Мін. юстиції 
України 26.01.2005 за № 

99/10379 
16 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
 

Надання довідок, 
витягів з Єдиного 

державного реєстру 
юридичних осіб та 

фізичних осіб-
підприємців 

два неоподаткованих 
мінімумів доходів 

громадян та 
п’ять  

неоподаткованих 
мінімумів доходів 

громадян 

довідка Ст. 20,21 ЗУ «Про державну 
реєстрацію юридичних та 

фізичних осіб-підприємців» 

- 

17 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Здійснення 
державної реєстрації 
змін до відомостей 
про фізичну особу-

підприємця, які 
містяться в Єдиному 

реєстрі 

реєстраційний збір в 
розмірі 30 % від 

реєстраційного збору 
за державну 

реєстрацію фізичної 
особи (10 грн. 20 

коп.) 

реєстрація Ст. 45 ЗУ «Про державну 
реєстрацію юридичних та 

фізичних осіб-підприємців» 

- 

18 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Здійснення 
державної реєстрації 
змін до установчих 

документів 
юридичних осіб 

реєстраційний збір в 
розмірі 30 % від 

реєстраційного збору 
за державну 
реєстрацію 

юридичної особи (51 
грн.) 

реєстрація Ст. 29 ЗУ «Про державну 
реєстрацію юридичних та 

фізичних осіб-підприємців» 

- 

19 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Здійснення зміни 
свідоцтва 

юридичної та 
фізичної особи-

підприємця у 
зв’язку з його 
втратою або 

пошкодженням 

один 
неоподаткований 
мінімум доходів 

громадян 

свідоцтво Ст. 9 ЗУ «Про державну 
реєстрацію юридичних та 

фізичних осіб-підприємців» 

- 
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20 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Внесення до ЄДР 
запису про рішення 

засновників 
юридичної особи 
щодо припинення 

діяльності 

три неоподаткованих 
мінімумів доходів 

громадян 

запис Ст. 34,37 ЗУ «Про державну 
реєстрацію юридичних та 

фізичних осіб-підприємців» 

- 

21 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Здійснення 
державної реєстрації 

юридичних осіб 

реєстраційний збір в 
розмірі десяти 

неоподаткованих 
мінімумів доходів 

громадян 

реєстрація Ст. 24,25 ЗУ «Про державну 
реєстрацію юридичних та 

фізичних осіб-підприємців» 

- 

22 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Внесення до ЄДР 
запису про рішення 

фізичної особи 
щодо припинення 

діяльності 

один 
неоподаткований 
мінімум доходів 

громадян 

запис Ст. 47 ЗУ «Про державну 
реєстрацію юридичних та 

фізичних осіб-підприємців» 

- 

 
 

Розівська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
Державна 
реєстрація 

юридичної особи 

170 Виписка з ЄДР Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних  
осіб - підприємців”         

ст.6,10, 
Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

особи - підприємця” 

не розроблено 

2 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація фізичної-

особи підприємця 

34 Виписка з ЄДР Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних  
осіб - підприємців”         

ст.6,10, 

не розроблено 
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Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

особи - підприємця” 
3 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
Державна 

реєстрація змін до 
установчих 
документів 

юридичної особи 

51 Виписка з ЄДР Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних  
осіб - підприємців”         

ст.6,10, 
Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

особи - підприємця” 

не розроблено 

4 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація зміни 
імені або місця 

проживання 
фізичної особи - 

підприємця 

10,20 Виписка з ЄДР Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних  
осіб - підприємців”         

ст.6,10, 
Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

особи - підприємця” 

не розроблено 

5 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Видача дубліката 
оригіналу 

установчих 
документів та змін 
до них засвідчених 

державним 
реєстратором 

17 дублікат, державна 
реєстрація змін 

Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних  
осіб - підприємців”         

ст.6,10, 
Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

особи - підприємця” 

не розроблено 

6 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Внесення 
повідомлення про 

зменшення 

51 публікація 
повідомлення 

Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних  

не розроблено 
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статутного фонду 
(статутного або 

складеного 
капіталу) юридичної 

особи 

осіб - підприємців”         
ст.6,10, 

Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

особи - підприємця” 
7 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
Внесення 

повідомлення про 
прийняття 

засновниками 
(учасниками) 

уповноваженим 
ними органом або 
судом рішення про 

виділ 

51 публікація 
повідомлення 

Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних  
осіб - підприємців”         

ст.6,10, 
Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

особи - підприємця” 

не розроблено 

8 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Внесення до ЄДР 
запису про рішення 
щодо припинення 
юридичної особи 

Безоплатно внесення запису до 
ЄДР 

Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних  
осіб - підприємців”         

ст.6,10, 
Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

особи - підприємця” 

не розроблено 

9 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Внесення  
повідомлення про 
втрату оригіналу 

установчих 
документів 

51 видача дублікату Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних  
осіб - підприємців”         

ст.6,10, 
Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

особи - підприємця” 

не розроблено 

10 Державний реєстратор Внесення до ЄДР Безоплатно внесення запису до Закон України “Про не розроблено 
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райдержадміністрації запису про рішення  
фізичної особи-

підприємця щодо 
припинення 

підприємницької 
діяльності 

ЄДР державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних  

осіб - підприємців”         
ст.6,10, 

Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

особи - підприємця” 
11 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
Надання виписки з 

ЄДР 
17 виписка з ЄДР Закон України “Про 

державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних  

осіб - підприємців”         
ст.6,10, 

Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

особи - підприємця” 

не розроблено 

12 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Надання витягу з 
ЄДР 

3,40  за кожен аркуш 
інформації 

витяг з ЄДР Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних  
осіб - підприємців”         

ст.6,10, 
Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

особи - підприємця” 

не розроблено 

13 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Надання довідки з 
ЄДР 

3,40  за кожен аркуш 
інформації 

довідка Закон України “Про 
державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних  
осіб - підприємців”         

ст.6,10, 
Закон України “Про внесення 
змін до деяких законодавчих 

актів України щодо 
скасування свідоцтва про 

державну реєстрацію 
юридичної особи та фізичної 

не розроблено 
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особи - підприємця” 
14  архівний відділ райдержадміністрації 

 
Надання виписок, 

копій із документів, 
які знаходяться на 

зберіганні в 
архівному відділі 

Розівської 
райдержадміністрац

ії 

Безоплатно Довідки, виписки, 
копії документів 

Закон України “Про 
Національний архівний фонд 

і архівні установи”, 
ст.15,18,35. Правила роботи 

архівних відділів”, затв. 
Наказом Державного 

Комітету Архівів України від 
16.03.2001 р. № 16, що затв. в 

Міністерстві юстицій 
України 8.05.2001 р. за № 

407\5598 

не розроблено 

15 управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Реєстрація 
колективних 

договорів 

Безоплатно Здійснення 
перевірки 

колективних 
договорів та 

присвоєння їм 
реєстраційних 

номерів 

Закон України “Про 
колективні договори  і угоди” 

, ст. 9, “Положення про 
порядок повідомної 

реєстрації галузевих та 
регіональних угод, 

колективних договорів”, 
затверджене Постановою 

Кабінету Міністрів України 
від 05.04.1994 № 225 

не розроблено 

16 управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача довідок про 
призначення 

соціальної допомоги 

Безоплатно Довідка Наказ Міністерства праці та 
соціальної політики України 
від 19.09.2006 № 345 “Про 
затвердження інструкції 
щодо порядку і ведення 

особових справ отримувачів 
усіх видів соціальної 

допомоги” 

не розроблено 

17 управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Надання 
комплексно-
побутових, 
соціально-
побутових, 

медичних послуг 
соціально 

незахищеним 
верствам населення 

Безоплатно Призначення 
соціальних послуг 

Наказ Міністерства праці та 
соціальної політики України 
від 01.04.1997 р.  № 44“Про 
типове положення”, що затв. 

Міністерством юстиції від 
24.09.1997 р. за № 442\2246 

не розроблено 

18 управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Надання житлових 
субсидій 

Безоплатно Розрахунки 
житлових субсидій 

Закон України “Про місцеві 
державні адміністрації” ст. 23 

не розроблено 

19 відділ освіти райдержадміністрації 
 

Видача свідоцтв про 
неповну середню 

освіту 

Безоплатно Свідоцтво про 
неповну середню 

освіту 

Закон України “Про освіту”, 
ст. 27, Закон України “Про 

загальну середню освіту”, ст. 
38, п.12, ст.3, п.2.6. 

“Інструкції про переведення 

не розроблено 
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та випуск учнів навчальних 
закладів системи загальної 

середньої освіти усіх типів та 
форм власності”, 

затвердженої наказом МОН 
14.04.2008  № 319 

20 відділ освіти райдержадміністрації 
 

Видача атестату про 
середню освіту 

Безоплатно Атестат про 
середню освіту 

Закон України “Про освіту”, 
ст. 27, Закон України “Про 

загальну середню освіту”, ст. 
38, п.12, ст.3, п.2.8. 

“Інструкції про переведення 
та випуск учнів навчальних 
закладів системи загальної 

середньої освіти усіх типів та 
форм власності”, 

затвердженої наказом МОН 
14.04.2008  № 319 

не розроблено 

21 служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Встановлення опіки 
й піклування над 

дітьми – сиротами 
та дітьми, 

позбавленими 
батьківського 

піклування 

Безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

01.10.2008 №866 “Питання 
діяльності органів опіки та 
піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини” 

не розроблено 

22 служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Всиновлення дітей Безоплатно Позовна заява, 
довідки про батьків, 

дитину 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 
08.10.2008 № 905 “Про 
затвердження Порядку 

провадження діяльності з 
усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав 
усиновлення дітей” 

не розроблено 

23 служба у справах дітей  
райдержадміністрації 

Влаштування дітей 
в прийомну сім’ю 

Безоплатно Розпорядження 
голови 

райдержадміністрац
ії 

Постанова Кабінету 
Міністрів України від 26.04 

2002 № 565 “Про 
затвердження Положення про 

прийомну сім’ю” 

не розроблено 

 
 
 
 

Токмацька райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 

Назва 
адміністративної 

послуги 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 

Результат  
надання 

адміністративної 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  
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(обласні, районні, районні у містах Києві 
та Севастополі), 

підприємства, установи та організації, що 
належать до сфери  

їх управління) 

 послуги (у разі 
надання її на платній 

основі) 
 

послуги 
 

порядок, умови і розмір 
плати за її надання 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
Державна 
реєстрація 

юридичних та 
фізичних осіб 

34 грн.  для 
реєстрації фізичних 

осіб підприємців;170 
грн.  для реєстрації 

юридичних осіб 

Свідоцтво про 
державну реєстра-

цію 

ЗУ від 15.05.2003 р № 755- 
IV. „Про державну 

реєстрацію юридичних  осіб 
та фізичних осіб– 

підприємців”(ст.10) 

Розробляється 

2 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 

юридичних осіб та 
до відомостей 
фізичних осіб 

фізичні особи 10,20 
грн. юридичні особи 

- 51,0 грн. 

Державна 
реєстрація 

ЗУ від 15.05.2003 р № 755- 
IV. „Про державну 

реєстрацію юридичних  осіб 
та фізичних осіб– 

підприємців”(ст.10) 

Розробляється 

3 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Заміна свідоцтва в 
зв’язку із втратою, 

пошкодженням, 
видача дубліката 

оригіналу уст. 
документів 

51 грн. публікація 
повідомлення17 грн. 
реєстраційний збір 

Свідоцтво ЗУ від 15.05.2003 р № 755- 
IV. „Про державну 

реєстрацію юридичних  осіб 
та фізичних осіб– 

підприємців”(ст.10) 

Розробляється 

4 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Видача виписки з 
ЄДР 

17 грн.   видача 
довідки або виписка 

з ЄДР 

Виписка ЗУ від 15.05.2003 р № 755- 
IV. „Про державну 

реєстрацію юридичних  осіб 
та фізичних осіб– 

підприємців”(ст.21) 

Розробляється 

5 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Публікація 
повідомлення в 

спеціалізованому 
друкованому засобі 
масової інформації 

„Бюлетень 
державної 

реєстрації”: 
- про зменшення 
статутного фонду 
юридичної особи; 
- про прийняття 
засновниками 
(учасниками), 

уповноваженим 
ними органом або 
судом рішення про 

 
 
 

51 грн. 00 коп. 
 

51 грн. 00 коп. 
 
 

51 грн. 00 коп. 
 
 

51 грн. 00 коп. 

 
 
 

Публіка-ція 
повідомлення 

ЗУ від 15.05.2003 р № 755- 
IV. „Про державну 

реєстрацію юридичних  осіб 
та фізичних осіб– 

підприємців”(ст.10) 

Розробляється 
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виділ; 
- про прийняття 
засновниками 
(учасниками), 

уповноваженим 
ними органом 
рішення щодо 
припинення 

юридичної особи; 
- про втрату або 

заміну свідоцтва про 
державну 

реєстрацію; про 
втрату оригіналів 

установчих 
документів 

6 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Публікація 
повідомлення в 

спеціалізованому 
друкованому засобі 
масової інформації 

„Бюлетень 
державної 

реєстрації”: 
- про прийняття 

фізичною-особою-
підприємцем 
рішення щодо 
припинення 

підприємницької 
діяльності 

17,0 грн. Публіка-ція 
повідомлення 

ЗУ від 15.05.2003 р № 755- 
IV. „Про державну 

реєстрацію юридичних  осіб 
та фізичних осіб– 

підприємців” 
(ст.10) 

Розробляється 

7 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Проведення 
державної реєстрації 
обєднань громадян, 

видача виписки з 
ЄДРПУ про 

державну 
реєстрацію 
обєднання 
громадян 

Безоплатно Свідоцтво про 
державну реєстра-

цію 

ЗУ від 15.05.2003 р № 755- 
IV. „Про державну 

реєстрацію юридичних  осіб 
та фізичних осіб– 

підприємців” 
(ст.10) 

Розробляється 

8 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Видача  витягу з 
ЄДР 

51,0 грн. Витяг ЗУ від 15.05.2003 р № 755- 
IV. „Про державну 

реєстрацію юридичних  осіб 
та фізичних осіб– 

підприємців” 
(ст.20) 

Розробляється 
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9 Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Видача  довідки з 
ЄДР 

17,0 грн. Довідка ЗУ від 15.05.2003 р № 755- 
IV. „Про державну 

реєстрацію юридичних  осіб 
та фізичних осіб– 

підприємців” 
(ст.20) 

Розробляється 

10 Державний адміністратор 
райдержадміністрації 

Організація видачі 
документів  
дозвільного 
характеру 

безоплатно Дозвільні докумен-
ти 

Закон України «Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності» 
№2806-IV від 06.09.2005 

Адміністративна 
послуга надається 

згідно 
інформаційних 

карток 
11 Архівний відділ райдержадміністрації 

 
Надання 

інформаційних 
документів на заяви 
(запити фізичних та 

юридичних осіб). 

безоплатно Довідка ЗУ  №3814-ХІІ від 24.12.93 
«Про Національний архівний 

фонд та архівні установи» 
(ст.18), 

Розробляється 

12 Архівний відділ райдержадміністрації Видача 
повідомлення про 

документи, що 
містять відомості, 
які можуть бути 

використані 
органами державної 

влади й органами 
місцевого 

самоврядування й 
іншими 

зацікавленими 
сторонами. 

 
 

безоплатно Довідка ЗУ  №3814-ХІІ від 24.12.93 
«Про Національний архівний 

фонд та архівні установи» 
(ст.18,  20), 

Розробляється 

13 Архівний відділ райдержадміністрації Надання документів 
Національного 

архівного фонду в 
користування 

фізичним і 
юридичним особам 

безоплатно Видача архівних 
документів 

ЗУ  №3814-ХІІ від 24.12.93 
«Про Національний архівний 

фонд та архівні установи» 
(ст.18, 19, 20), 

Розробляється 

14 Відділ ведення Державного  
реєстру виборців 

райдержадміністрації 

Надання інформації 
виборцю щодо 

виборців за 
вказаною виборчою 

адресою із 
зазначенням 

наявного у них 
права голосу 

безоплатно Довідка Закон України "Про 
Державний реєстр виборців" 

Розробляється 

15 Відділ ведення Державного  Надання інформації безоплатно Довідка Закон України "Про Розробляється 
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реєстру виборців 
райдержадміністрації 

виборцю щодо 
кількості виборців 

внесених до Реєстру 
за вказаною 

виборчою адресою 

Державний реєстр виборців" 

16 Відділ ведення Державного  
реєстру виборців 

райдержадміністрації 

Надання інформації 
виборцю щодо 

кількості виборців у 
селі, селищі, місті 

безоплатно Довідка Закон України "Про 
Державний реєстр виборців" 

Розробляється 

17 Відділ ведення Державного  
реєстру виборців 

райдержадміністрації 

Надання інформації 
виборцю щодо 

особистих 
персональних даних 

виборця в Реєстрі 

безоплатно Довідка Закон України "Про 
Державний реєстр виборців" 

Розробляється 

18 Відділ ведення Державного  
реєстру виборців 

райдержадміністрації 

Надання інформації 
виборцю щодо 

персональних даних 
усіх виборців 

внесених до Реєстру 
за власною 

виборчою адресою 

безоплатно Довідка Закон України "Про 
Державний реєстр виборців" 

Розробляється 

19 Відділ ведення Державного  
реєстру виборців 

райдержадміністрації 

Надання довідок 
виборцям з його 
персональними 

даними 

безоплатно Довідка Закон України "Про 
Державний реєстр виборців" 

Розробляється 

20 Відділ ведення Державного  
реєстру виборців 

райдержадміністрації 

Надання даних на 
рішення суду 

безоплатно Довідка Закон України "Про 
Державний реєстр виборців" 

Розробляється 

21 Відділ ведення Державного  
реєстру виборців 

райдержадміністрації 
 

Розгляд заяв партій 
про виявлені 

порушення порядку 
ведення Реєстру (не 
включення виборця 

до Реєстру, 
неправомірне або 
кратне включення 
особи до Реєстру, 
неправильності у 

персональних даних 
окремих виборців) 

стосовно осіб, 
виборча адреса 
(адреса житла) 

котрих відноситься 
до території 

Токмацького району 

безоплатно Довідка Закон України "Про 
Державний реєстр виборців" 

Розробляється 
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Запорізької області, 
та вживання 

відповідних заходів 
22 Відділ регіональ-ного розвитку, 

містобудування та архітектури  
райдержадміністрації 

 
 

Погодження 
проекту відведення 
земельної ділянки 

безоплатно Висновок Земельний Кодекс України 
від 25.10.2001р. 
№2768-ІІІ, 2001 

Розробляється 

23 Управління агропромислового розвитку 
райдержадміністрації 

 

Надання довідок 
фізичним та 

юридичним особам: 
- про урожайність 
окремих культур; 

- про площі посівів 
окремих культур; 

- про ціни реалізації 
окремих видів 

сільськогосподарськ
ої продукції; 
- обрахунок 

вартості землі як 
доходу від 

присадибної 
земельної ділянки 
при оформленні 
фізичних осіб на 
облік до Центру 

зайнятості 
населення. 

безоплатно Довідка Розпорядження голови 
райдержадміністрації від 

19.10.2007 №499 «Про 
затвердження Положення про 

управління 
агропромислового розвитку 

Токмацької 
райдержадміністрації» 

Розробляється 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чернігівська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 

Назва 
адміністративної 

послуги 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 

Результат  
надання 

адміністративної 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких 
надається послуга, 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  
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(обласні, районні, районні у містах 
Києві та Севастополі), 

підприємства, установи та організації, 
що належать до сфери  

їх управління) 

 послуги (у разі надання 
її на платній основі) 

 

послуги 
 

визначаються порядок, 
умови і розмір плати за її 

надання 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Державний реєстратор 

райдержадміністрації 
Державна 
реєстрація 
юридичної особи   

170 грн. - реєстраційний 
збір 

виписка Ст.ст. 10, 24, 24 -1, 25 
Закону України “Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб та 
фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 - 
ІV 

В стадії розробки 

2. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація  змін до 
установчих 
документів 
юридичної особи  

51 грн. –  
реєстраційний збір 

виписка, запис Ст.ст. 10, 29 Закону 
України “Про державну 
реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 - 
ІV 

В стадії розробки 

3. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Внесення змін до 
відомостей про 
юридичну особу, 
які містяться в 
Єдиному 
державному реєстрі 
(ЄДР)  
 

безоплатно виписка, запис Ст. 19 Закону України 
“Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та 
фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 - 
ІV 

В стадії розробки 

4. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Підтвердження 
відомостей про 
юридичну особу в 
Єдиному 
державному реєстрі  

безоплатно запис Ст. 19 Закону України 
“Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та 
фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 - 
ІV 

В стадії розробки 

5. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Внесення   до 
Єдиного   
державного  реєстру  
запису  про рішення   
щодо   припинення   
юридичної   особи  

безоплатно об’ява в ЗМІ Ст.ст. 22, 34, 35, Закону 
України “Про державну 
реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 – 
ІV 

В стадії розробки 

6. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 
припинення 

безоплатно повідомлення Ст.ст. 36, 37, 38, 38-1, 39 
Закону України “Про 
державну реєстрацію 

В стадії розробки 
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юридичної особи   юридичних осіб та 
фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 - 
ІV 

7. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Оформлення та 
видача дублікатів 
оригіналів 
установчих 
документів  

51 грн. – об’ява в 
спеціалізованому 
друкованому засобі 
масової інформації, 17 
грн. – реєстраційний збір 

дублікат оригіналів 
установчих 
документів 

Ст.ст.10, 19 Закону 
України “Про державну 
реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 - 
ІV 

В стадії розробки 

8. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація фізичної 
особи  підприємця   

34  грн. - реєстраційний 
збір 

виписка Ст.ст. 10, 42, 43 Закону 
України “Про державну 
реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 - 
ІV 

В стадії розробки 

9. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація змін до 
відомостей про 
фізичну особу - 
підприємця   

10,20 грн. - 
реєстраційний збір 

виписка, запис Ст.ст. 10, 45 Закону 
України “Про державну 
реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 - 
ІV 

В стадії розробки 

10. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Внесення  до   
Єдиного   
державного   
реєстру   запису   
про рішення    
фізичної    особи    -    
підприємця   щодо   
припинення   нею  
підприємницької    
діяльності   

безоплатно запис Ст. ст. 22, 47 Закону 
України “Про державну 
реєстрацію юридичних 
осіб та фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 - 
ІV 

В стадії розробки 

11. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Державна 
реєстрація 
припинення 
підприємницької 
діяльності фізичної 
особи – підприємця  
  

безоплатно повідомлення Ст.ст. 46, 47, 48, 49, 49-1, 
50 Закону України “Про 
державну реєстрацію 
юридичних осіб та 
фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 - 
ІV 

В стадії розробки 

12. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Надання виписки з 
Єдиного 

17 грн. виписка Ст. 21 Закону України 
“Про державну реєстрацію 

В стадії розробки 
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державного реєстру  юридичних осіб та 
фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 – 
ІV 

13. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Надання витягу з 
Єдиного 
державного реєстру   

51 грн.  
+ 3,40 грн. за кожен 
використаний бланк 

витяг Ст. 20 Закону України 
“Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та 
фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 – 
ІV 

В стадії розробки 

14. Державний реєстратор 
райдержадміністрації 

Надання довідки з 
Єдиного 
державного реєстру  

17 грн.  
+ 3,40 грн. за кожен 
використаний бланк 

довідка Ст. 20 Закону України 
“Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та 
фізичних осіб – 
підприємців ” від 
15.05.2003 року № 755 – 
ІV 

В стадії розробки 

15. Відділ регіонального розвитку 
містобудування, архітектури 

райдержадміністрації 

Видача 
будівельного 
паспорта забудови 
земельної ділянки 

На безоплатній основі будівельний 
паспорт 

Ст. 27 Закону України 
«Про регулювання 
містобудівної діяльності».  
 

В стадії розробки 

16. Відділ регіонального розвитку 
містобудування, архітектури 

райдержадміністрації 

Надання 
містобудівних умов 
та обмеження  
забудови земельної 
ділянки 

На безоплатній  основі 
 
 
 
 
  

містобудівні умови Ст. 29 Закону України 
«Про регулювання 
містобудівної діяльності». 
 

В стадії розробки 

17. архівний відділ райдержадміністрації 
 

Надання архівної 
довідки соціально-
правового 
характеру  

Безоплатно довідка Ст. 11 Закону України 
«Про молоко та молочні 
продукти» 

В стадії розробки 

18. Відділ освіти райдержадміністрації Видача  архівних  
довідок, копій, 
витягів  на  запити 
юридичних  осіб та 
заяви громадян   

Безоплатно довідки, 
копії документів 

Ст. 18, 20 Закону України 
«Про національний 
архівний фонд і архівні 
установи» 

В стадії розробки 

19. Відділ освіти райдержадміністрації Здійснення  
атестації  
педагогічних 
працівників 
закладів освіти 
району (вища 
категорія, звання, 
нагороди  

Безоплатно встановлюється 
кваліфікаційна 

категорія 
«спеціаліст вищої 

категорії», 
присвоюється, 

підтверджується (не 
підтверджується)  

Закони  України "Про  
місцеві  державні  
адміністрації", "Про  
місцеве  самоврядування  
в  Україні",  "Про   
звернення  громадян",  
"Про  Національний  
архівний  фонд   та  

В стадії розробки 
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педагогічне звання архівні  установи" 
20. Відділ освіти райдержадміністрації Проведення 

державної атестації 
загальноосвітніх, 
дошкільних та 
позашкільних 
навчальних закладів 
району  

Безоплатно свідоцтво про 
державну атестацію 

навчального 
закладу 

Закон України «Про 
освіту» ст. 54 

В стадії розробки 

21. Відділ освіти райдержадміністрації Індивідуальне 
навчання учнів  

Безоплатно 
 

дозвіл на 
індивідуальне 

навчання дітей з 
особливими 
потребами 

Закони України «Про 
позашкільну освіту», «Про 
освіту» ст. 14  

В стадії розробки 

22. Відділ освіти райдержадміністрації Надання приміщень 
в оренду 

129 грн. 
170 грн. 

Отримання доходу Рішення сесії районної 
ради № 1, 2 від 23.12.11 

В стадії розробки 

23. Відділ у справах сім’ї, молоді та спорту 
райдержадміністрації 

 

Видача  посвідчень 
батьків багатодітної 
сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї   

Безоплатно посвідчення батьків 
багатодітної сім’ї та 

дитини з 
багатодітної сім’ї 

Закони України «Про 
освіту», «Про загальну 
середню освіту» ст. 3 

В стадії розробки 

24. Адміністратор дозвільного центру 
райдержадміністрації 

 

Видача документів 
дозвільного 
характеру   

Безоплатно висновок, дозвіл, 
розпорядження 

Ст. Закону України «Про 
внесення змін до деяких 
законодавчих актів 
України з питань 
соціального захисту 
багатодітних сімей» ст.  

В стадії розробки 

25. Відділ персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 
 

Надання пільг на 
житлово-
комунальні послуги 
громадянам, які 
мають на них право  

Безоплатно пільги Закон України від  
06.09.2005 р. № 2806-ІV 
"Про дозвільну систему у 
сфері господарської 
діяльності" ст.ст. 5, 7 (зі 
змінами) 

В стадії розробки 

26. Відділ персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 
 

Надання пільг на 
тверде паливо і 
скраплений газ 
громадянам, які 
мають на них право   

Безоплатно пільги Закон України “Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту ” ст.12,13,14,15; 
Закон України "Про 
соціальний захист дітей 
війни" ст. 5; 
Закон України «Про  
жертви нацистських 
переслідувань» ст.6-1,6-
2,6-3, 6-4.    Постанова 
КМУ №1467 від 
27.09.2000р.; 
Закон України "Про 
статус ветеранів 

В стадії розробки 
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військової служби, 
ветеранів органів 
внутрішніх справ і деяких 
інших осіб та їх 
соціальний захист" ст.ст. 
6, 7; 
Закон України "Про 
міліцію" ст. 22 Закон 
України "Про пожежну 
безпеку" ст. 22 ЗУ "Про 
державну податкову 
службу" ст. 26, п. 5 
прикінцеві  положення 
Кримінально-виконавчого 
кодексу України; 
Закон України "Про 
соціальний і правовий 
захист 
військовослужбовців та 
членів їх сімей" ст. 12 ЗУ 
"Про Службу безпеки 
України" ст. 24. ст. 25; 
Закон України “Про 
статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи ст.ст. 20, 21,22 
із змінами та 
доповненнями, які 
набрали чинності на 
01.01.2007р.; 
п. „ї” ч. 1 ст. 77 „Основ 
законодавства України 
про охорону здоров’я ”  
№2812-XII від 
19.11.1992р. Лист 
Міністерства юстиції 
України від 05.03.2005р.; 
ч.4 ст.29 "Основ 
законодавства про 
культуру" №2117-ХІІ від 
14.02.1992 року . Лист 
Міністерства юстиції 
України від 05.03.2005р.; 
ч. 4 статті 57 Закону 
України "Про освіту", 
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Лист Міністерства юстиції 
України від 05.03.2005р.; 
ч. 2 статті 30 Закону 
України "Про бібліотеки і 
бібліотечну справу" від 
27.01.1995р.; 
ЗУ «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» 
від 21.11.1992 р. ЗУ «Про 
охорону дитинства» від 
26.04.2001р. 

27. Відділ персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 
управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 
 

Забезпечення 
талонами на 
пільговий проїзд на 
міському та 
приміському 
транспорті 
загального 
користування 
окремих категорій 
громадян  

Безоплатно пільги Ст. 17, 18, 19 Закону 
України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту ”, ст. 
19, 20, 21, 22, 23 "Про 
статус  та соціальний 
захист громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи", ст. 22 ЗУ 
“Про ветеранів 
Міністерства внутрішніх 
справ та військової 
служби ”, ст. 22 ЗУ “Про 
міліцію ”, ст. 22 ЗУ “Про 
пожежну безпеку України 
”, ст. 14 ЗУ  “Про 
соціальний і правовий 
захист 
військовослужбовців та 
членів їх сімей ”, ст. 57 ЗУ 
“Про освіту ”, ст. 77 ЗУ 
“Основи законодавства 
України про охорону 
здоров’я ”, ст. 29 ЗУ 
“Основи законодавства 
України про культуру ”, 
ст. 6 ЗУ  “Про 
реабілітацію жертв 
політичних репресій на 
Україні ”, ст. 13 ЗУ “Про 
охорону дитинства ” 

В стадії розробки 

28. Відділ персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 
управління праці та соціального 

Забезпечення 
талонами на 
пільговий проїзд 

Безоплатно пільги Ст. 17, 18, 19 Закону 
України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 

В стадії розробки 



 140

захисту населення 
райдержадміністрації 

 

автомобільним, 
залізничним, 
морським та 
повітряним 
транспортом в 
межах України 
ветеранів війни   

соціального захисту ”, ст. 
19, 20, 21, 22, 23 ЗУ "Про 
статус  та соціальний 
захист громадян, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи", ст. 22 ЗУ 
“Про ветеранів 
Міністерства внутрішніх 
справ та військової 
служби ”, ст. 22 ЗУ “Про 
міліцію ” , ст. 22 ЗУ “Про 
пожежну безпеку ”, ст. 14 
ЗУ “Про соціальний і 
правовий захист 
військовослужбовців та 
членів їх сімей ”, ст. 38, 
38-1, 38-2 “Про   основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні ”, ст. 
7,9 ЗУ “Про основні 
засади соціального 
захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого 
віку ” , “Про охорону 
дитинства ” 

29. Відділ персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 
 

Надання 
компенсаційних 
виплат громадянам, 
які постраждали 
внаслідок  
Чорнобильської 
катастрофи   

Безоплатно грошова 
компенсація 

Закон України “Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту ” ст. 12 

В стадії розробки 

30. Відділ персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 
 

Встановлення 
статусу пільговика 
та видача 
відповідних 
посвідчень 
інвалідам війни, 
учасникам війни, 
членам сімей 
загиблих воїнів, 
вдовам ветеранів 
війни, ветеранам 
праці   

Безоплатно видача посвідчення Закон України «Про 
статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» (ст.20 п.п.14 
та 19, ст. 21 п.п.4 та 6, ст. 
30 ч.1 п.п.1, 6, 8, 11 та 12, 
ст. 48) 

В стадії розробки 
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31. Відділ персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 
 

Забезпечення 
санаторно-
курортними 
путівками ветеранів 
війни,  інвалідів та 
громадян, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи   

Безоплатно видача путівки Ст. 17, 18, 19 Закону 
України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту ”, ст. 
7, 9 “Про основні засади 
соціального захисту 
ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку ”, 
ст. 5 ЗУ „Про соціальний 
захист дітей війни ” 

В стадії розробки 

32. Відділ персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 
 

Надання 
компенсації за 
невикористану 
санаторно-курортну 
путівку ветеранам 
війни та  інвалідам 
загального 
захворювання   

Безоплатно грошова 
компенсація 

Ст. 17, 18, 19 Закону 
України “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту ”, ст. 
38, 38-1, 38-2 ЗУ “Про 
основи соціальної 
захищеності інвалідів в 
Україні ”, ст. 19, 20, 21, 22, 
23 ЗУ "Про статус  та 
соціальний захист 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи",  ст. 27, 28 29 
ЗУ "Про реабілітацію 
інвалідів в Україні" 

В стадії розробки 

33. Відділ персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 
 

Оформлення 
документів для 
забезпечення 
інвалідів 
автомобілями  

Безоплатно постановка на облік Ст. 17,18,19 ЗУ “Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту ”, ст. 
38, 38-1, 38-2 ЗУ “Про 
основи соціальної 
захищеності інвалідів в 
Україні ”, ст. 27, 28 29 ЗУ 
"Про реабілітацію інвалідів 
в Україні" 

В стадії розробки 

34. Відділ персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 
 

Надання 
компенсації на 
бензин та 
транспортне 
обслуговування   

Безоплатно грошова 
компенсація Ст. 17,18,19 ЗУ “Про 

статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту ”, ст. 38, 38-1, 38-2 
ЗУ “Про основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні ”, ст. 
27, 28 29 ЗУ "Про 
реабілітацію інвалідів в 
Україні" 

В стадії розробки 
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35. Відділ персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 
 

Забезпечення 
окремих категорій 
населення 
технічними та 
іншими засобами 
реабілітації і 
формування 
відповідного 
державного 
замовлення, видача 
направлення на 
забезпечення 
протезно-
ортопедичними 
виробами окремих 
категорій громадян   

Безоплатно видача технічних та 
інших засобів 
реабілітації, 
направлення 

Ст. 17,18,19 ЗУ “Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту ”, ст. 38, 38-1, 38-2 
ЗУ “Про основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні ”, ст. 
27, 28 29 ЗУ "Про 
реабілітацію інвалідів в 
Україні" 

В стадії розробки 

36. Відділ персоніфікованого обліку 
пільгових категорій населення 

управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 
 

Оформлення 
документів для 
направлення 
окремих категорій 
громадян для 
проходження 
професійної 
реабілітації  та 
навчання   

Безоплатно видача путівок та 
направлень до 

навчальних закладів 

Ст. 17,18,19 ЗУ “Про 
статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту ”, ст. 38, 38-1, 38-2 
ЗУ “Про основи 
соціальної захищеності 
інвалідів в Україні ”, ст. 
27, 28 29 ЗУ "Про 
реабілітацію інвалідів в 
Україні" 

В стадії розробки 

37. Відділ грошових виплат і компенсацій 
управління праці та соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

 

Державна допомога 
у зв’язку з 
вагітністю та 
пологами   
 

Безоплатно повідомлення про 
призначення та 

грошова допомога 

Ст. 38, 38-1, 38-2 ЗУ “Про 
основи соціальної 
захищеності інвалідів в 
Україні ”, ст. 27, 28 29 ЗУ 
"Про реабілітацію 
інвалідів в Україні" 

В стадії розробки 

38. Відділ грошових виплат і компенсацій 
управління праці та соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

 

Допомога при 
народженні дитини  
 

Безоплатно Повідомлення про 
призначення та 

грошова допомога 

Ст. 7 Закону України 
«Про державну допомогу 
сім’ям з дітьми ” 

В стадії розробки 

39. Відділ грошових виплат і компенсацій 
управління праці та соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

 

Допомога по 
догляду за дитиною 
до досягнення нею 
трирічного віку  
 

Безоплатно повідомлення про 
призначення та 

грошова допомога 

Закон України «Про 
державну допомогу сім’ям 
з дітьми ” ст. 3, ст.10, 11, 
12 

В стадії розробки 

40. Відділ грошових виплат і компенсацій Допомога на дітей, Безоплатно повідомлення про Закон України «Про В стадії розробки 
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управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 
 

над якими 
встановлено опіку 
чи піклування  
 

призначення та 
грошова допомога 

державну допомогу сім’ям 
з дітьми ”  ст.ст. 13,15 

41. Відділ грошових виплат і компенсацій 
управління праці та соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

 

Допомога на дітей 
одиноким матерям   
 

Безоплатно повідомлення про 
призначення та 

грошова допомога 

Закон України «Про 
державну допомогу сім’ям 
з дітьми ”  ст.16 

В стадії розробки 

42. Відділ грошових виплат і компенсацій 
управління праці та соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

 

Допомога при 
усиновленні дитини   
 

Безоплатно повідомлення про 
призначення та 

грошова допомога 

Закон України «Про 
державну допомогу сім’ям 
з дітьми ” ст. 2, ст. 18-1  

В стадії розробки 

43. Відділ грошових виплат і компенсацій 
управління праці та соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

 

Державна соціальна 
допомога 
малозабезпеченим 
сім’ям   

Безоплатно повідомлення про 
призначення та 

грошова допомога 

Закон України «Про 
державну допомогу сім’ям 
з дітьми ” ст. 3, 12-1, 12-2, 
12-3 

В стадії розробки 

44. Відділ грошових виплат і компенсацій 
управління праці та соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

 

Державна соціальна 
допомога інвалідам 
з дитинства та 
дітям-інвалідам  

Безоплатно повідомлення про 
призначення та 

грошова допомога 

Закон України «Про 
державну соціальну 
допомогу 
малозабезпеченим сім’ям» 
ст. 4 

В стадії розробки 

45. Відділ грошових виплат і компенсацій 
управління праці та соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

 

Надбавка на догляд 
за інвалідами з 
дитинства та 
дітьми-інвалідами  

Безоплатно Повідомлення про 
призначення та 

грошова допомога 

Закон України «Про 
державну допомогу 
інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам надання 
державної соціальної 
допомоги інвалідам з 
дитинства та дитям-
інвалідам» ст. 8  

В стадії розробки 

46. Відділ грошових виплат і компенсацій 
управління праці та соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

 

Компенсація 
фізичним особам, 
які  надають 
соціальні послуги   

Безоплатно грошова 
компенсація 

Закон України «Про 
державну допомогу 
інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам» ст. 3   

В стадії розробки 

47. Відділ грошових виплат і компенсацій 
управління праці та соціального 

захисту населення 
райдержадміністрації 

 

Державна соціальна 
допомога особам, 
які не мають права 
на пенсію, та 
інвалідам, державна 
соціальна допомога 
на догляд  

Безоплатно грошова допомога Закон України «Про 
соціальні послуги» 
 ст. 5 

В стадії розробки 

48. Відділ грошових виплат і компенсацій 
управління праці та соціального 

Одноразова 
допомога жінкам, 

Безоплатно повідомлення про 
призначення та 

Закон України «Про 
державну соціальну 

В стадії розробки 
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захисту населення 
райдержадміністрації 

 

яким присвоєно 
почесне звання 
України “Мати-
героїня”  

грошова допомога допомогу особам, які не 
мають права на пенсію, та 
інвалідам» ст. 4 

49. Управління праці та соціального 
захисту населення 

райдержадміністрації 

Реєстрація 
колективних 
договорів, додатків 
і змін до них 

Безоплатно Реєстрація Указ Президента України 
№ 1254/2007 «Про 
одноразову винагороду 
жінкам, яким присвоєно 
почесне звання «Мати-
героїня» 

В стадії розробки 

50. Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Встановлення 
юридично 
закріпленого 
статусу дитини – 
сироти - дитини, 
позбавленої 
батьківського 
піклування 

Безоплатно Встановлення 
юридично 

закріпленого 
статусу 

Закони України “Про 
порядок вирішення 
колективних трудових 
спорів (конфліктів)”, “Про 
колективні договори та 
угоди ”, “Про професійні 
спілки, їх права та гарантії 
діяльності ”  ст. 13 

В стадії розробки 

51. Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Створення 
прийомних сімей, 
дитячих будинків 
сімейного типу 

Безоплатно Створення 
прийомних сімей, 
дитячих будинків 

сімейного типу 

Відповідно до ст. 5,6,8,12  
Закону України «Про 
забезпечення 
організаційно-правових 
умов соціального захисту 
дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського 
піклування», ст. 24,25 
Закону України «Про 
охорону дитинства» 

В стадії розробки 

52. Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Влаштування дітей 
під опіку, 
піклування 
громадян 

Безоплатно Опіка, піклування Відповідно до ст. 5,6,8,12  
Закону України «Про 
забезпечення 
організаційно-правових 
умов соціального захисту 
дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського 
піклування», ст. 24,25 
Закону України «Про 
охорону дитинства» 

В стадії розробки 

53. Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Влаштування дітей 
до ПС, ДБСТ 

Безоплатна Влаштування дітей 
до ПС, ДБСТ 

Відповідно до ст. 5,6,8,12  
Закону України «Про 
забезпечення 
організаційно-правових 
умов соціального захисту 
дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського 
піклування», ст. 24,25 

В стадії розробки 
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Закону України «Про 
охорону дитинства» 

54. Служба у справах дітей 
райдержадміністрації 

Направлення дітей 
– сиріт та дітей, 
позбавлених 
батьківського 
піклування до 
державних закладів 

Безоплатно  Відповідно до ст. 5,6,8,12  
Закону України «Про 
забезпечення 
організаційно-правових 
умов соціального захисту 
дітей-сиріт, дітей 
позбавлених батьківського 
піклування», ст. 24,25 
Закону України «Про 
охорону дитинства» 

В стадії розробки 

55. Відділ фінансово-господарського 
забезпечення райдержадміністрації 

Видача довідок про 
нарахований дохід   

безоплатно довідка Закон України «Про 
державну службу» 

В стадії розробки 

 
 

Якимівська райдержадміністрація 
 

№ 
з/п 

Суб`єкт надання  
адміністративної послуги 

(місцеві державні адміністрації 
(обласні, районні, районні у містах Києві 

та Севастополі), 
підприємства, установи та організації, що 

належать до сфери  
їх управління) 

Назва 
адміністративної 

послуги 
 

Розмір плати 
за надання 

адміністративної 
послуги (у разі 

надання її на платній 
основі) 

 

Результат  
надання 

адміністративної 
послуги 

 

Нормативно-правові акти, 
відповідно до яких надається 

послуга, визначаються 
порядок, умови і розмір 

плати за її надання 

Стандарт 
адміністративної 

послуги  

1 2 3 4 5 6 7 
1 Дозвільний центр райдержадміністрації, 

державний адміністратор 
Надання послуг з 
видачі документів 

дозвільного 
характеру  за 
принципом 

організаційної 
єдності 

безоплатно Видача документів 
дозвільного 
характеру 

Закон України „Про 
дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності” 

- 

2 Відділ містобудування та архітектури 
райдержадміністрації 

Погодження 
проекту 

землеустрою щодо 
відведення 

земельної ділянки 

безоплатно Надання 
погодження, 

висновку 

Земельний кодекс України ст 
186-1 

Закон України „Про 
регулювання містобудівної 
діяльності” № 3038-VІ від  

17.02.2011 ст 24; Закон 
України „Про основи 
містобудування” ст 

21;Постанова Кабінету 
Міністрів України від 

23.12.2009 № 1420 „Деякі 
питання реалізації статті 186-

- 
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1 Земельного кодексу 
України” п.4 

3 Відділ містобудування та архітектури 
райдержадміністрації 

Видача 
містобудівних умов 

та обмежень 
Містобудівні умови 

Безоплатно Висновок ст. 29 Закону України «Про 
регулювання містобудівної 

діяльності» 

- 

4 Відділ містобудування та архітектури 
райдержадміністрації 

Надання 
будівельного 

паспорту 
паспорт 

безоплатно Будівельний 
паспорт 

ст. 27 Закону України «Про 
регулювання містобудівної 

діяльності» 

- 

5 Архівний відділ райдержадміністрації Виконання запитів 
соціально – 

правового характеру 

Безоплатно Видача довідки Закон України «Про 
Національний архівний фонд 
та архівні установи».Основні 
правила роботи Державних 

архівів України 

- 

6 Загальний відділ апарату 
райдержадміністрації 

Організація 
розгляду звернень 

громадян. 

Безоплатно Надання відповіді 
на звернення 

Закон України «Про 
звернення громадян 

- 

7 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців апарату райдержадміністрації 

Внесення 
персональних даних 

до Реєстру 

Безоплатно Внесення 
персональних даних 

до Реєстру 

Стаття 19 Закону ”Про 
Держреєстр виборців 

 

- 

8 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців апарату райдержадміністрації 

Внесення змін до 
персональних даних 

виборця в Реєстрі 

Безоплатно Внесення змін до 
персональних даних 

виборця в Реєстрі 

Стаття 19 Закону ”Про 
Держреєстр виборців 

 

- 

9 Відділ ведення Державного реєстру 
виборців апарату райдержадміністрації 

Видача довідки про 
включення виборця 

до Реєстру або 
внесення змін до 

нього 

Безоплатно Видача довідки Стаття 19 Закону ”Про 
Держреєстр виборців 

 

- 

10 

Відділ ведення Державного реєстру 
виборців апарату райдержадміністрації 

Надання письмової 
інформації 

виборцю, щодо 
змісту його 

персональних даних 
у Реєстрі 

Безоплатно Надання письмової 
інформації 

Стаття 21 
Закону ”Про Держреєстр 

виборців 

- 

11 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Довідки про доходи 
та перебування на 

обліку 

безоплатно Довідка 
 

Інструкція щодо порядку 
оформлення і ведення 

особистих справ отримувачів 
усіх видів допомоги 

затверджена Наказом № 345 
від 19.06.2006 Мінпраці та 

соціальної політики України 

- 

12 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Видача пільгових 
посвідчень 

безоплатно Пільгові 
посвідчення 

Закон України “Про основні 
засади соціального захисту 
ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в 

- 
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Україні”, розділ  ІІ ст.6 
13 Управління праці та соціального захисту 

населення райдержадміністрації 
Видача ТЗР та 
направлень на 
протезування 

 
 

безоплатно Видача ТЗР Постанова КМУ № 1652 від 
29.11.2006р. “Про 

затвердження Порядку 
забезпечення окремих 
категорій населення 

технічними та іншими 
засобами реабілітації і 

формування відповідного 
державного замовлення, 
переліку таких засобів”. 

Постанова КМУ від 
12.11.2008р. № 1015 “Про 
внесення змін до постанов 

КМУ від 9.10.2006 № 1404 та 
від 29.11.2006р. № 1652”. 

- 

14 Управління праці та соціального захисту 
населення райдержадміністрації 

Забезпечення 
санаторно-
курортними 
путівками 

безоплатно Видача путівок Постанова КМУ від 22.02.06 
№ 187 “Про затвердження 

Порядку забезпечення 
санаторно-курортними 

путівками деяких категорій 
громадян органами праці та 

соціального захисту 
населення”. 

- 

15 Відділ культури та туризму 
райдержадміністрації 

Висновок на 
погодження 

земельних відводів 

безоплатно Висновок Закон України «Про охорону 
культурної спадщини» 

- 

16 Відділ культури та туризму 
райдержадміністрації 

Навчання різним 
видам мистецтв , 
гурткова робота 

безоплатно  - - 

17 Відділ культури та туризму 
райдержадміністрації 

Організація дозвілля 
населення 

безоплатно  - - 

18 Відділ культури та туризму 
райдержадміністрації 

Обслуговування 
населення книгою 

безоплатно Надання книжкових 
послуг 

- - 

19 Відділ культури та туризму 
райдержадміністрації 

Надання відомостей 
про туристичні 
об’єкти району 

безоплатно Відомості - - 

20 Відділ освіти райдержадміністрації 
Допомога дітям-

сиротам, які досягли 
18-річного віку. 

безоплатно Надання допомоги ст.21 п.1 Закону України 
«Про загальну середню 

освіту». 
 
 

- 

21 Відділ освіти райдержадміністрації Допомога 
обдарованим дітям, 

учасникам 

безоплатно Надання допомоги ст.21 п.1 Закону України 
«Про загальну середню 

освіту». 

- 
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олімпіади, 
преміювання 
переможців 

районної, обласної 
олімпіади. 

22 Відділ освіти райдержадміністрації 

Організація 
безоплатного 
автобусного 

підвезення дітей 

безоплатно Надання 
безоплатного 

проїзду 

ст. 14 Закону України “Про 
освіту ”; ст.ст. 21 Закону 
України ”Про загальну 

середню освіту”; Постанова 
кабінету Міністрів України 

від 16.01.03 № 31 “Про 
затверд-ження програми 

“Шкільний автобус”. 

- 

23 Відділ освіти райдержадміністрації 
Організація 

навчання дітей, що 
знаходяться на 

тривалому лікуванні 

безоплатно - Наказ МОіНУ від 20.12.2002 
№ 732 “Про затвердження 

Положення про 
індивідуальну форму 

навчання в загальноосвітніх 
навчальних закладах 

- 

24 Відділ освіти райдержадміністрації 

Організація 
безоплатного 

харчування учнів 
шкіл 

безоплатно - ст. 26, 60 Закону України 
“Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Постанова 
Кабінету Міністрів від 
22.11.2004 №1891 "Про 

затвердженням норм 
харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах" 

- 

25 Відділ освіти райдержадміністрації Видача атестату про 
повну середню 

освіту 

безоплатно Свідотство ст. 34 Закону України «Про 
загальну середню освіту» ; 
с. 27 Закону України «Про 

освіту» 

- 

26 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Державна 
реєстрація  

юридичної особи 

170,00 грн Виписка з Єдиного 
державного реєстру 

юридичних осіб 

ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.24-27 

- 

27 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Державна 
реєстрація змін до 

установчих 
документів 

юридичної особи 
в залежності від 
характеру змін 

51,0 грн 
За публикацію 

повідомлення про 
зменьшення 

статутного капітвлу -
51,00 грн 

 

- ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.29 

- 

28 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Внесення до 
Єдиного державного 
реєстру відомостей 

Безоплатно  ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-

- 
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про створення 
відокремленого 

підрозділу 
юридичної особи. 

підприємців” ст.28 

29 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Внесення змін до 
відомостей про 

юридичну особу, які 
містяться в Єдиному 
державному Реєстрі 

Безоплатно 
 

Виписка з Єдиного 
державного реєстру 

юридичних осіб 

ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.19 

- 

30 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Підтвердження 
відомостей про 

юридичну особу. 

Безоплатно - ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.19 

- 

31 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Внесення до 
Єдиного державного 
реєстру запису про 

рішення засновників 
(учасників) або 
уповноваженого 

ними органу щодо 
виділу 

За публикацію 
повідомлення про 

зменьшення 
статутного капітвлу -

51,00 грн 

 ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців”, ст. 32 

- 

32 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Оформлення, 
засвідчення та 

видача юридичним 
особам дублікатів 

оригіналів їх 
установчих 

документів та змін 
до них. 

За публікацію 
повідомлення – 51,00 

грн. 
За видачу дублікату – 

17,0 грн 

Видача дублікату ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців”, ст.6 

- 

33 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Внесення до 
Єдиного державного 
реєстру запису про 

рішення засновників 
(учасників) або 
уповноваженого 

ними органу щодо 
виділу 

За публікацію 
повідомлення – 51,00 

грн. 

Внесення до 
Єдиного державного 

реєстру запису 

ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.32. 

- 

34 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Державна 
реєстрація 

припинення 
юридичної особи в 

результаті її 
ліквідації 

 

Безоплатно реєстрація 
припинення 

юридичної особи 

ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.36 

- 

35 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Проведення 
державної реєстрації 

Безоплатно Державна 
реєстрація 

ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

- 
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припинення 
юридичної особи в 
результаті злиття, 

приєднання, поділу. 
 

припинення 
юридичної особи 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.37. 

36 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Проведення 
державної реєстрації 

припинення 
юридичної особи в 

результаті 
перетворення. 

 

Безоплатно державна реєстрація 
припинення 

юридичної особи 

ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.37 

- 

37 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Внесення до 
Єдиного державного 
реєстру відомостей 

про закриття 
відокремленого 

підрозділу 
юридичної особи. 

 

Безоплатно Внесення до 
Єдиного державного 
реєстру відомостей 

ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.28. 

- 

38 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Видача виписки з 
Єдиного державного 
реєстру юридичних 

осіб та фізичних 
осіб – підприємців 

17,00 грн. виписка ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.21 

 
Положення про порядок 

надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, 
затверджене Наказом 
Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва 20.10.2005 
№ 97, зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 
28.10.2005 за № 1294/11574 

- 

39 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Видача довідки з 
Єдиного державного 
реєстру юридичних 

осіб та фізичних 
осіб – підприємців. 

17,00 грн. (крім 
органів державної 

влади). 

довідка ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.20 

 
Положення про порядок 

надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру 

- 
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юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців, 

затверджене Наказом 
Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва 20.10.2005 
№ 97, зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 
28.10.2005 за № 1294/11574 

40 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Видача витягу з 
Єдиного державного 
реєстру юридичних 

осіб та фізичних 
осіб – підприємців. 

51,00 грн. + 3,40 за 
кожний аркуш витягу 
окремо (крім органів 

державної влади). 

витяг ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.20 

 
Положення про порядок 

надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, 
затверджене Наказом 
Державного комітету 

України з питань 
регуляторної політики та 

підприємництва 20.10.2005 
№ 97, зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 
28.10.2005 за № 1294/11574 

- 

41 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Державна 
реєстрація фізичної 
особи-підприємця. 

34,00 грн. Виписка ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.42 

 

- 

42 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Державна 
реєстрація змін до 

відомостей про 
фізичну особу - 
підприємця, які 

містяться в Єдиному 
державному реєстрі. 

10,20 грн. реєстрація змін до 
відомостей 

ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.45 

 

- 

43 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Внесення до 
Єдиного державного 
реєстру запису про 
рішення фізичної 

особи - підприємця 
щодо припинення 

За публікацію 
повідомлення – 17,00 

грн. 

Запис до Єдиного 
державного реєстру 

ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.47 

 

- 
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нею 
підприємницької 

діяльності. 
44 Юридичний відділ райдержадміністрації, 

державні реєстратори 
Державна 
реєстрація 

припинення 
підприємницької 

діяльності фізичної 
особи - підприємця 

у разі її смерті. 

Безоплатно. Запис до Єдиного 
державного реєстру 

ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.48 

 

- 

45 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Засвідчення копії 
свідоцтва про 

державну 
реєстрацію. 

Безоплатно.  Примірна інструкція з 
діловодства у міністерствах, 
інших центральних органах 

виконавчої влади, Раді 
міністрів Автономної 

Республіки Крим, місцевих 
органах виконавчої влади, 
затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України 
від 17 жовтня 1997 р. N 1153. 

 

- 

46 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Державна 
реєстрація 

припинення 
підприємницької 

діяльності фізичною 
особою – 

підприємцем за її 
рішенням. 

Безоплатно Запис до Єдиного 
державного реєстру 

ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.47 

 

- 

47 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Державна 
реєстрація 

припинення 
підприємницької 

діяльності фізичної 
особи - підприємця 

у разі її смерті. 

Безоплатно Запис до Єдиного 
державного реєстру 

ЗУ „Про державну 
реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-
підприємців” ст.48 

 

- 

48 Юридичний відділ райдержадміністрації, 
державні реєстратори 

Сприяння 
забезпеченню 

правового захисту 
конституційних 
прав. свобод та 

інтересів громадян 

Безоплатно - Ст. 55 Конституції України, 
Закон України «Про 
звернення громадян» 

- 

49 Селищні та сільські ради району Надання довідки про 
склад сім’ї 

Безоплатно довідка Закон України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, 

ст.27 

- 

50 Селищні та сільські ради району Надання довідки про Безоплатно довідка Закон України “Про місцеве - 
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місце проживання самоврядування в Україні”, 
ст.27 

51 Селищні та сільські ради району Надання довідки про 
наявність земельної 

ділянки(паю) 

Безоплатно довідка Закон України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, 

ст. 33 

- 

52 Селищні та сільські ради району Надання довідки про 
наявність  підсобного 

господарства 

Безоплатно довідка Закон України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, 

ст.34 

- 

 
 
 
 
 

Перший заступник начальника  
Головного управління економіки 
обласної державної адміністрації       М.В. Драздович 


