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№ 
з/п 

 
Назва  

адміністративної послуги 

Місцева рада громади  
(в т.ч. ОТГ) 

Законодавчі акти України, якими передбачено 
надання адміністративної послуги 

Місто 
обласного 
значення 

Інша  
громада  

 

 
І. МІНІМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ДЛЯ ЦНАП (у громадах з меншою спроможністю)  

 
РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ (1 черга) 

1.  Державна реєстрація народження  1 +  
Закон України “Про державну реєстрацію актів 

цивільного стану” 
2.  Державна реєстрація смерті 1 + 
3.  Державна реєстрація шлюбу  1 + 

 
РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ 

4.  Реєстрація місця проживання особи + +  
Закон України «Про свободу пересування та 
вільний вибір місця проживання в Україні» 

5.  Зняття з реєстрації місця проживання особи + + 
6.  Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи + + 
7.  Реєстрація місця перебування особи + + 
8.  Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих у 

житловому приміщенні осіб)  
+ + Закон України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям» 
 

ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ (1 черга) 
9.  Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі книжечки) 

фотокартки при досягненні громадянином 25- або 45-річного віку  
+ + Положення про паспорт громадянина України, 

затверджене постановою Верховної Ради України 
від 26 червня 1992 року № 2503-ХІІ  

 
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ (1 черга) 

10.  Призначення житлових субсидій  +  6 Постанова Кабінету Міністрів України від 
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+в 
сільській 
місцевості 

21.10.1995 №848 «Про спрощення порядку 
надання населенню субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива (зі змінами) 
11.  Призначення державної допомоги при народженні дитини  +  6 Закон України 

 “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” 12.  Призначення допомоги на дитину одинокій матері (батькові) +  6 
13.  Призначення державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами 

незастрахованій особі 
+  6 

14.  Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченій сім’ї +  6 Закон України “Про державну соціальну 
допомогу допомогу малозабезпеченим сім’ям “ 

15.  Встановлення статусу батьків та дітей багатодітної сім’ї в тому числі 
видача (продовження дії) посвідчення  батьків багатодітної сім’ї та 
дитини з багатодітної сім’ї 

+  6 Закон України «Про охорону дитинства» 

16.  Надання допомоги на поховання +  6 Закон України 
«Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням» 
 

НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ, ДЕ НЕМАЄ НОТАРІУСІВ 
17.  Посвідчення заповіту (крім секретного)	 - 7  

 
 

Закон України «Про нотаріат» 
18.  Видача дубліката посвідченого органом місцевого самоврядування 

документа	
- 7 
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19.  Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього 	 - 7 

20.  Засвідчення справжності підпису на документі	 - 7 

 
 

ІІ. ОПТИМАЛЬНИЙ ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ ДЛЯ ЦНАП (у громадах з повною спроможністю)  
(додатково до послуг, зазначених вище) 

ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ (2 черга) 
21.  Видача паспорта громадянина України при досягненні 14-річного 

віку (у формі картки)	
 

2 2  
Закон України “Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус” 
22.  Видача паспорта громадянина України у зв'язку зі зміною прізвища, 

у разі втрати чи викрадення, у зв'язку з непридатністю паспорта до 
користування 
 

2	 2 

23.  Видача паспорта громадянина України  для виїзду за кордон  
 

2 2 

 
РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ 

24. 1
8 
Державна реєстрація створення юридичної особи  + +  

 

 

25.  Державна реєстрація створення (змін до відомостей, припинення) 
відокремленого підрозділу юридичної особи  

+ + 

26.  Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи  + + 
27.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

юридичної особи 
+ + 
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28.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 
реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора 

+ +  

 

 

Закон України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (в 

редакції від 26.11.2015 р. №835) 

29.  Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 
підставі модельного статуту 

+ + 

30.  Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного 
статуту на діяльність на підставі власного установчого документа 

+ + 

31.  Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 
ліквідації або реорганізації 

+ + 

32.  Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи + + 
33.  Державна реєстрація фізичної особи - підприємця + + 
34.  Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи — підприємця 
+ + 

35.  Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 
установчих документів юридичної особи 

+ + 

36.  Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, 
зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань 

+ + 

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

+ + 

38.  Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-
підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку 
не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

+ + 
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39.  Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань  

+ + 

 
 

РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ 
40.  Державна реєстрація права власності на нерухоме майно + +  

 
Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (в 
редакції Закону від 26.11.2015 № 834-VIII) 

 

41.  Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, 
обтяження права на нерухоме майно, іпотеки 

+ + 

42.  Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно 

+ + 

43.  Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно 

+ + 

44.  Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно 

+ + 

 
НАДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ З ДЕРЖАВНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРУ 

45.  Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі: 
1) витягу з Державного земельного кадастру про: 
 земельну ділянку; 
-  про землі в межах територій адміністративно-територіальних 
одиниць; 
- обмеження у використанні земель; 
2) довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території); 
3) викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної 
документації  

+ +  
 
 
 
 
 

Закон України “Про Державний земельний 
кадастр” 

 
46.  Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування відомостей з 

Державного земельного кадастру про: 
+ + 
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- нормативно-грошову оцінку земель та земельних ділянок; 
- земельні угіддя; 
- частини земельної ділянки, на які поширюється дія сервітуту, 
договору суборенди земельної ділянки; 
- координати поворотних точок меж об’єктів кадастру; 
- бонітування; 
- межі адміністративно-територіальних одиниць; 
- кадастрові номери земельних ділянок; 
- межі земельних ділянок; 
- цільове призначення земельних ділянок; 
- розподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, 
вид речового права); 
- обмеження у використанні земель та земельних ділянок; 
- зведені дані кількісного та якісного обліку земель 

 
 

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ (2 черга) 
47.  Державна реєстрація розірвання шлюбу:  1 1-1  

 
 
 

Закон України  
“Про державну реєстрацію актів цивільного 

стану”	
	

 за взаємною згодою подружжя, яке не має неповнолітніх дітей 1 1-1 
 з особами, визнаними в установленому порядку безвісно відсутніми 
або недієздатними  

1 1-1 

48.  Державна реєстрація: 1 1-1 
зміни імені 1 1-1 
повторної зміни імені  1 1-1 

49.  Внесення змін до актових записів цивільного стану 1 1-1 
50.  Поновлення актових записів цивільного стану 1 1-1 
51.  Повторна видача свідоцтва про державну реєстрацію акта цивільного 1 1-1 
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стану 
52.  Видача витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян 1 1-1 

 
СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ (2 черга) 

53.  Призначення допомоги при усиновленні дитини +  6  
Закон України  

“Про державну допомогу сім’ям з дітьми” 
 

54.  Призначення допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи 
піклування 

+  6 

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

+  6 

56.  Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 
дітям – інвалідам 

+  6 Закон України «Про державну допомогу 
інвалідам з дитинства та дітям - інвалідам» 

57.  Встановлення статусу ветерана праці 
 

+  6 Закон України “Про основні засади соціального 
захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні” 
58.  Встановлення статусу жертви нацистських репресій 

 
+  6 Закон України “Про реабілітацію жертв 

політичних репресій на Україні” 
59.  Встановлення статусу учасника війни +  6  

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

 

60.  Встановлення статусу інваліда війни +  6 
61.  Призначення та виплата компенсації на бензин, ремонт, технічне 

обслуговування автомобіля та на транспортні витрати 
+  6 

62.  Надання санаторно-курортних путівок ветеранам війни, інвалідам та 
іншим пільговим категоріям  

+  6 

63.  Встановлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана 
війни 

+  6 

64.  Встановлення статусу дитини війни 
 

+  6 Закон України «Про соціальний захист дітей 
війни» 
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65.  Призначення одноразової матеріальної допомоги інваліду або 
непрацюючій малозабезпеченій особі 

+  6  
 

Закон України “Про основи соціальної 
захищеності інвалідів в Україні” 

66.  Призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає 
разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який 
потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним 

+  6 

67.  Взяття на облік для забезпечення інвалідними візками, іншими 
засобами реабілітації  

+  6 

68.  Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати -
героїня» 

+  6 Закон України «Про державні нагороди» та «Про 
почесні звання України» 

69.  Видача посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи 

+  6  
 

Закон України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

70.  Призначення допомог громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи (щорічна допомога на оздоровлення; 
грошова компенсація вартості продуктів харчування; відшкодування 
коштів за придбані лікарські засоби; надання санаторно-курортних 
путівок) 

+  6 

71.  Видача довідок (про фактичне перебування / не перебування на обліку 
отримувачів соціальних допомог; про розмір нарахованих сум 
допомог) 

+  6  

72.  Призначення компенсацій фізичним особам, які надають соціальні 
послуги 

+  6 Закон України «Про соціальні послуги» 

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

+  6 Постанова Кабінет Міністрів України «Про 
надання щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття 
витрат на проживання» від 01.10.2014 № 505 

 
ІІІ. ІНШІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ (ДОДАТКОВО ДО БАЗОВИХ ПОСЛУГ), 
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ЯКІ ПОВИННІ БУТИ ВКЛЮЧЕНІ ДО ПЕРЕЛІКУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ, 
ЩО НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ ЦНАП  

 
ПИТАННЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ДІТЕЙ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВЛАСНІСТЮ ДІТЕЙ) 

74.  Надання дозволу на укладення договору міни, відчуження, дарування 
майна, право власності на яке має дитина 

+  3  
 
 
 
 

Сімейний кодекс України. 
Закон України “Про основи соціального захисту 
бездомних громадян і безпритульних дітей” 

Цивільний кодекс України 

 

 

75.  Надання дозволу на укладення договору застави майна, право 
власності на яке або право користування яким має дитина 

+  3 

76.  Надання дозволу на виділення частки майна у спільній сумісній 
власності дитини 

+  3 

77.  Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу, дарування 
(прийняття в дар) майна на ім’я дитини  

+  3 

78.  Надання дозволу на зняття коштів від імені дитини +  3 
79.  Надання дозволу на укладення інших видів договорів (про 

будівництво, спадковий договір, реєстрація транспортного засобу 
тощо) від імені дитини 

+  3 

80.  Надання дозволу на відмову від прийняття спадщини від імені дитини 
 

+  3 

81.  Надання довідки громадянину для отримання додаткової соціальної 
відпустки 

+  3 Закон України “Про відпустки” 

82.  Надання довідки непрацюючому громадянину, який має на утриманні 
дитину, про те, що він (вона) не позбавлений батьківських прав 

+  3 Закон України “Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування” 

 
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

83.  Державна реєстрація земельної ділянки 4 4  
 

Закон України “Про Державний земельний 
84.  Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення 

4 4 
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85.  Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін про 
них) про земельну ділянку, в тому числі про обмеження у 
використанні земель  

4 4 кадастр” 
 

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

4 4 

87.  Видача витягу з технічної документації про  нормативну грошову 
оцінку земельної ділянки  

4 4 Закон України “Про оцінку земель” 

88.  Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 
Державного фонду документації із землеустрою 

4 4 Закон України “Про землеустрій” 

89.  Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) 
 

4 4 Земельний кодекс України, Закон України “Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям” 
90.  Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 
4 4 Земельний кодекс України, Закон України “Про 

землеустрій” 
91.  Видача довідки про наявність у Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах 
норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового 
призначення (використання) 

4 4  

 

 

Земельний кодекс України 

 

92.  Прийняття рішення про: передачу у власність, надання у постійне 
користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у  
комунальній власності	

+ + 

93.  Прийняття рішення про:  
- припинення права власності на земельну ділянку у разі 
добровільної відмови власника землі на користь держави або 
територіальної громади 
- припинення права постійного користування земельною ділянкою у 

+ + 
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разі добровільної відмови землекористувача 
94.  Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 
+ + 

95.  Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної 
власності (за зверненням особи) 

+ + Закон України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” 

96.  Надання згоди розпорядників земельних ділянок комунальної 
власності на поділ та об’єднання таких ділянок 

+ + Закон України “Про землеустрій” 

97.  Видача сертифіката на право на земельну частку (пай) + + Закон України “Про порядок виділення в натурі 
(на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)” 
98.  Затвердження технічної документації:    
 з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених 

пунктів 
+ +  

Закони України “Про оцінку земель” 
 
 
 

з бонітування ґрунтів + + 
з економічної оцінки земель + + 

99.  Передача (виділення) у власність, надання у постійне користування 
або оренду земельної ділянки, що перебуває у комунальній власності 

+ + Земельний кодекс України 
Закон України "Про оренду землі" 

Закон України "Про державний земельний 
кадастр" 

100.  Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням 
особи) 

+ + Закон України "Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності" 

101.  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 

+ + Земельний кодекс України 
Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" 
Закон України "Про землеустрій" 

Закон України "Про фермерське господарство" 
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102.  Передача земельної ділянки у користування за проектом 
землеустрою щодо її відведення 

+ +  
 

Земельний кодекс України 
Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" 
Закон України "Про оренду землі" 

 

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

+ + 

104.  Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі 
добровільної відмови орендаря 

+ + 

105.  Надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в 
суборенду 

+ + 

106.  Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки особі, яка зацікавлена в одержанні в 
користування земельної ділянки 

+ +  
 
 
 

Земельний кодекс України 
Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" 
Закон України "Про землеустрій" 

107.  Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), 
який (яка) зацікавлена в одержанні безоплатно у власність земельної 
ділянки у межах норм безоплатної приватизації 

+ + 

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

+ + 

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

+ + 

110.  Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди земельної 
ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в 
тому числі, на умовах оренди) 
 

+ + Цивільний кодекс України 
Закон України "Про оренду землі" 

Закон "Про місцеве самоврядування в Україні" 

111.  Припинення права власності на земельну ділянку або її частину у разі 
добровільної відмови власника на користь територіальної громади 

+ +  
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112.  Припинення права постійного користування земельною ділянкою або 
її частиною у разі добровільної відмови землекористувача 

+ +  
 
 
 

Земельний кодекс України 
Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" 

113.  Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки для послідуючого продажу 

+ + 

114.  Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти 
нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та 
юридичних осіб 

+ + 

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

+ + 

116.  Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше сформованих 
земельних ділянок 

+ + 

117.  Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що 
забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 
впорядкування угідь 

+ + 

118.  Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-
економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

+ + Земельний кодекс України 
Закон України "Про місцеве самоврядування в 

Україні" 
Закон України "Про землеустрій" 

Закон України "Про державну експертизу 
землевпорядної документації" 

119.  Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування 
чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

+ + Цивільний кодекс України 
Земельний кодекс України 

Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні" 

120.  Надання права користування чужою земельною ділянкою для 
забудови (суперфіцію) 

+ + 

121.  Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність + + Закон України “Про землеустрій” 
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земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, 
угіддями  

 
 

ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ (БЛАГОУСТРІЙ, ЖИТЛО ТОЩО) 
122.  Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна + + Закон України “Про регулювання містобудівної 

діяльності» 
123.  Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна + + Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» 
124.  Видача ордеру на видалення зелених насаджень + + Закон України “Про благоустрій населених 

пунктів” 
125.  Взяття громадян на соціальний квартирний облік + + Закон України “Про житловий фонд соціального 

призначення” 
126.  Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов 
+ +  

 
 
 

Житловий кодекс Української РСР, Закон 
України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

 

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

+ + 

128.  Видача ордера на:  
жиле приміщення; 
жилу площу в гуртожитку; 
на службове жиле приміщення 

+ + 

129.  Надання жилого приміщення з фонду житла для тимчасового 
проживання 

+ + 

130.  Приватизація державного житлового фонду + +  
 

Закон України « Про приватизацію державного 131.  Видача копії свідоцтва про право власності на державне 
приватизоване житло 

+ + 
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132.  Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне 
приватизоване житло 

+ + житлового фонду» 
 

133.  Видача довідки про участь (неучасть)  в приватизації житла 
державного житлового фонду 

+ + 

134.  Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення 
державного і громадського житлового фонду 

+ +  
 

Житловий кодекс  
 

135.  Прийняття рішення про переведення житлового будинку або 
житлового приміщення у нежитлові  

+ + 

136.  Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами + +  
Закон України “Про рекламу”  Переоформлення дозволу + + 

 Видача дубліката дозволу + + 
 Анулювання дозволу за заявою суб’єкта господарювання + + 
137.  Видача будівельного паспорту (внесення змін до будівельного 

паспорту) забудови земельної ділянки 
+ +  

Закон України “Про регулювання містобудівної 
діяльності” 

 
138.  Надання (внесення змін) містобудівних умов і обмежень забудови 

земельної ділянки 
+ + 

139.  Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з 
використанням вибухових речовин і піротехнічних засобів 

+ + Закони України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”, “Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення” 

140.  Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та 
організацій сфери обслуговування 

+ + Закон України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” 

141.  Видача свідоцтва на право власності на майновий пай члена 
колективного сільськогосподарського підприємства (майнового 
сертифіката) 

+ + Указ Президента України від 29 січня 2001 року 
№ 62 “Про заходи щодо забезпечення захисту 
майнових прав селян у процесі реформування 

аграрного сектора економіки” 
142.  Видача довідки про вилучення з обліку особистого селянського 

господарства 
+ + Закон України “Про особисте селянське 

господарство” 
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143.  Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення 
підприємницької діяльності 

+ + Закон України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» 

 
144.  Надання згоди на розміщення на території села, селища, міста місць 

чи об'єктів для зберігання та захоронення відходів, сфера 
екологічного впливу функціонування яких включає відповідну 
адміністративно-територіальну одиницю 

+ +  
Закони України “Про відходи”, “Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

145.  Надання дозволу на спеціальне водокористування +	 +	 Водний Кодекс України 

146.  Надання дозволу на провадження діяльності, спрямованої на штучні 
зміни стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях 

+	 +	 Закон України «Про охорону атмосферного 
повітря» 

147.  Надання висновку державної екологічної експертизи   Закон України «Про екологічну експертизу» 
148.  Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою +	 +	 Закон України «Про благоустрій населених 

пунктів» 
149.  Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення 

їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам 
у володіння, користування або управління  

+	 +	 Закон України «Про охорону культурної 
спадщини» 

150.  Надання спеціального дозвілу на зняття та перенесення ґрунтового 
покриву земельних ділянок 

+	 +	 Земельний Кодексу України 

151.  Надання експлуатаційного дозволу  +	 +	 Закон України «Про основні принципи та вимоги 
до безпечності та якості харчових продуктів» 

152.  Надання дозволу на проведення заходів із залученням тварин +	 +	 Закон України «Про захист тварин від жорстокого 
поводження» 

153.  Надання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 
підвищеної небезпеки 
 

+ +  

Закон України “Про охорону праці” 
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154.  Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 
вимогам законодавства з охорони праці 

+ + 

155.  Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час 
дорожнього перевезення небезпечних вантажів 

+	 +	 Закон України «Про перевезення небезпечних 
вантажів» 

156.  Надання дозволу на право ввезення (вивезення) чи на право транзиту 
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів 
наркотичних засобів і психотропних речовин 

+ + Закон України "Про обіг в Україні наркотичних 
засобів, психотропних речовин, їх аналогів і 

прекурсорів" 
157.  Надання дозволу на відновлення земляних робіт +	 +	 Закон України «Про охорону культурної 

спадщини» 
158.  Реєстрація декларації про утворення відходів +	 +	 Закон України «Про відходи» 

159.  Надання дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, 
вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні 

+	 +	  

Закон України “Про дорожній рух” 160.  Відомча реєстрація великотоннажних та інших технологічних 
транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-
дорожній мережі загального користування 

+ + 

161.  Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 
суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної 
безпеки 

+ + Кодекс цивільного захисту України 

162.  Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт  5 5 Закон України “Про регулювання містобудівної 
діяльності” 163.  Реєстрація декларації  про готовність об’єкта до експлуатації 

(повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації) 
5 5 

164.  Надання архівних довідок та копій документів, які зберігаються в 
архівному підрозділі 

  Закон України «Про Національний архівний фонд 
та архівні установи» 

165.  Повідомна реєстрація колективних договорів та угод + + Закон України «Про колективні договори і угоди» 
 

Примітки 
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1- адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП на підставі узгодженого рішення між ЦНАП та територіальним 
підрозділом з реєстрації актів цивільного стану Мін’юсту (шляхом розміщення підрозділу РАЦС у приміщенні ЦНАП); 

1-1- адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП на підставі узгодженого рішення між ЦНАП та територіальним 
підрозділом з реєстрації актів цивільного стану Мін’юсту в тих населених пунктах – адміністративних центрах ОТГ, де є відділи РАЦС 
(шляхом розміщення підрозділу РАЦС у приміщенні ЦНАП); 

2- адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП на підставі узгодженого рішення між ЦНАП та територіальним 
підрозділом Державної міграційної служби, за умови розміщення робочого місця/місць або всього підрозділу ДМС у ЦНАП та/або у разі 
придбання громадою робочої станції (обладнання) за власний рахунок; 

3- адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП на підставі узгодженого рішення між ЦНАП та органом опіки та 
піклування; 

4 - адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП на підставі узгодженого рішення між ЦНАП та територіальним 
підрозділом Держгеокадастру шляхом розміщення (роботи) державних кадастрових реєстраторів у ЦНАП; 

5 - адміністративні послуги можуть надаватися виконавчими органами місцевих рад (у разі якщо сільські, селищні, міські ради не 
утворили виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю, повноваження таких органів виконує центральний 
орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду (тобто ДАБІ), 
через відповідних головних інспекторів будівельного нагляду – відповідно послуга може надаватися на основі узгодженого рішення); 

6- адміністративні послуги можуть надаватися через ЦНАП на підставі узгодженого рішення між ЦНАП та райдержадміністрацією 
(його структурним підрозділом з питань соціального захисту населення); 

7- послуги можуть надаватися у населених пунктах, де немає нотаріусів. Ці дії вчиняються уповноваженими на це посадовими особами 
органів місцевого самоврядування. 

 


