
Інформація щодо наданих адміністративних послуг через ЦНАП Печеніжинської ОТГ за 2019 рік, грн 
 

  
№  

Назва адміністративної послуги 

2019 р. проект Закону 4380  

кількість 
наданих 
послуг  

вартість 
послуги 

станом на 
01.01.19 

всього 
отримано 
коштів до 
бюджету 

вартість 
послуги 

прогноз 
обсягу 

надходжень 
до бюджету 

різниця в 
обсягах 
коштів 

(проекту від 
факт 

вартості) 
+/- 

1 2 3 4 5=3*4 6 7=3*6 8=7-5 

1 Державна реєстрація шлюбу 33 0,85 28,05 200,00 6600,00 +6571,95 

2 
Реєстрація місця проживання особи (у разі звернення 
особи протягом встановленого Законом строку) 

744 13,60 10118,40 50,00 37200,00 +27081,60 

3 
Реєстрація місця проживання особи (у разі реєстрації 
місця проживання одночасно із зняттям з попереднього 
місця проживання в іншій територіальній громаді) 

63 13,60 856,80 100,00 6300,00 +5443,20 

4 
Реєстрація місця проживання особи (у разі звернення 
особи з порушенням встановленого Законом строку) 

78 40,80 3182,40 150,00 11700,00 +8517,60 

5 Зняття з реєстрації місця проживання особи 5 13,60 68,00 50,00 250,00 +182,00 

6 Посвідчення заповіту (крім секретного) 127 0,85 107,95 50,00 6350,00 +6242,05 

7 Скасування заповіту (крім секретного) 10   0,00 50,00 500,00 +500,00 

8 
Видача дубліката, посвідченого органом місцевого 
самоврядування, документа 

5 0,51 2,55 20,00 100,00 +97,45 

9 
Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки 
з нього 

33 0,17 5,61 20,00 660,00 +654,39 

10 Засвідчення справжності підпису на документі 232 0,34 78,88 50,00 11600,00 +11521,12 



11 

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до 
нотаріально посвідчених, крім довіреностей на право 

розпорядження нерухомим майном, довіреностей на управління і 
розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та 
розпорядження транспортними засобами 

552 0,34 187,68 50,00 27600,00 +27412,32 

12 Державна реєстрація фізичної особи підприємцем 6 0,00 0,00 100,00 600,00 +600,00 

13 

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

4 60,00 240,00 100,00 400,00 +160,00 

14 
Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань 

1 0,00 0,00 100,00 100,00 +100,00 

15 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі: 

224 105,1 22911,8 200,00 22400 -+511,8 

1)  витягу з Державного земельного кадастру про: 218 105,1 22911,8 100,00 21800 -1111,8 

-       землі в межах територій адміністративно-
територіальних одиниць; 

        

-       обмеження у використанні земель; 218 105,10 22911,80 100,00 21800,00 -1111,80 

-       земельну ділянку           

2)  довідок, що містять узагальнену інформацію про 
землі (території)  

          

3)  викопіювань з картографічної основи Державного 
земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 

6 0,00 0,00 100,00 600,00 +600,00 

4)  копій документів, що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру 

     
 

  

16 
Видача витягу з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки 

148 0,00 0,00 100,00 14800,00 +14800,00 

17 
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу 
з Державного земельного кадастру 

148 0,00 0,00 200,00 29600,00 +29600,00 



18 
Видача рішення про передачу у власність, надання у 
постійне користування та оренду земельних ділянок, що 
перебувають у комунальній власності 

18 0,00 0,00 300,00 5400,00 +5400,00 

19 

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки громадянину 
(громадянці), який зацікавлений в одержанні безоплатно 
у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 
приватизації  

53 0,00 0,00 300,00 15900,00 +15900,00 

20 

Поновлення (продовження) договору оренди землі 
(договору оренди земельної ділянки, договору на право 
тимчасового користування землею (в тому числі, на 
умовах оренди) 

7 0,00 0,00 300,00 2100,00 +2100,00 

21 
Надання дозволу на розроблення технічної  документації 
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 
земельної ділянки 

50 0,00 0,00 300,00 15000,00 +15000,00 

22 
Затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки та передача в оренду земельної ділянки  

2 0,00 0,00 300,00 600,00 +600,00 

23 
Зміна цільового призначення земельної ділянки, що 
перебуває у власності або користуванні  

28 0,00 0,00 300,00 8400,00 +8400,00 

24 

Затвердження технічної документації із землеустрою 
щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), що посвідчує право 
власності на земельну ділянку  

130 0,00 0,00 300,00 39000,00 +39000,00 

 ВСЬОГО 2701  37788,12  263 160,00 +225 371,88 

 

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду "Відродження" у межах проєкту "Громадська підтримка реформи адміністративних послуг та впровадження загальної 
адміністративної процедури". Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду "Відродження". 

                                                                                                                                                                      


