
 
ЛИПОВЕЦЬКА МІСЬКА РАДА 

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

вул. Василя Липківського, 30, м. Липовець, Вінницький район, Вінницька область, 22500; 2-34-50, 2-19-66;  

 е-mail: lypovetsmr@gmail.com, код ЄДРПОУ 04325957 

 

РІШЕННЯ № 190 
 

25 лютого 2021 року м. Липовець 10 сесія 8 скликання 

 

Про затвердження Переліку адміністративних послуг, що  

надаються відділом надання адміністративних послуг (ЦНАП) 

виконавчого комітету Липовецької міської ради  

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо оптимізації мережі та функціонування центрів надання 

адміністративних послуг та удосконалення доступу до адміністративних послуг, 

які надаються в електронній формі», з метою створення зручних і сприятливих 

умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами господарювання та 

фізичними особами, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів 

місцевого самоврядування, покращення якості надання адміністративних 

послуг, враховуючи висновок постійної комісії міської ради з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються відділом 

надання адміністративних послуг (ЦНАП) виконавчого комітету Липовецької 

міської ради згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова комісії Олена СЕМЧУК). 

 

 

 

 

В.о. міського голови Олеся НАЗАРЕНКО 

  

mailto:lypovetsmr@gmail.com


Додаток  

до рішення 10 сесії міської ради 

8 скликання  

25 лютого 2021 року № 190 

 

Перелік  

адміністративних послуг, що надаються  

відділом надання адміністративних послуг (ЦНАП) виконавчого комітету 

Липовецької міської ради  

 

№ 

з.п. 
Назва адміністративної послуги  

1. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні громадянином 25- і 45-річного віку. 

2. Державна реєстрація земельної ділянки з видачою витягу з 

Державного земельного кадастру. 

3. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до 

них) про земельну ділянку. 

4. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту, з видачою витягу. 

5. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до 

них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних 

одиниць з видачою витягу. 

6. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачою 

витягу. 

7. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та 

прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з 

видачою витягу. 

8. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з 

видачою витягу. 

9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць;  

10. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні 

земель 

11. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

12. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  

 довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території) 

13. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  



№ 

з.п. 
Назва адміністративної послуги  

викопіювань з картографічної основи Державного земельного 

кадастру, кадастрової карти (плану). 

14. Видача довідки про: 

1) наявність та розмір земельної частки (паю); 

2) наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про 

одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її цільового призначення 

(використання). 

15. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою. 

16. Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність 

земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, 

угіддями. 

17. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки. 

18. Видача експлуатаційного дозволу (оператором ринку, що провадить 

діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових 

продуктів тваринного походження). 

19. Видача дозволу на проведення заходів із залученням тварин. 

20. Видача експлуатаційних дозволів для потужностей (об’єктів):  

1) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження; 

2) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, 

преміксів і кормів. 

21. Видача ветеринарних документів: 

1)  міжнародні ветеринарні сертифікати (для країн СНД - ветеринарні 

свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України; 

2)  ветеринарні свідоцтва (для України - форми № 1 та № 2) - при 

переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, 

міст Києва та Севастополя, районів, міст (крім харчових продуктів 

тваринного та рослинного походження для споживання людиною); 

3)  ветеринарні довідки - при переміщенні в межах району (крім 

харчових продуктів тваринного та рослинного походження для 

споживання людиною). 

22.  Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу 

громадського об’єднання  

23.  Державна реєстрація включення відомостей про громадське 

об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань  

24. Державна реєстрація включення відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 

01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному 
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№ 

з.п. 
Назва адміністративної послуги  

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань  

25.  Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, 

об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок 

зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань  

26. Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 

2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань  

27. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ громадського об'єднання  

28. Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу 

юридичної особи  

29. Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення 

політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про 

яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  

30 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, 

громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань  

31. Державна реєстрація змін до відомостей про громадського об’єднання, 

що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі 

змін до установчих документів  

32. Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів  

33. Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий 

третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань  

34. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, 

організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів 
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№ 

з.п. 
Назва адміністративної послуги  

35. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань  

36. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань  

37. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання  

38. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, 

об’єднання організації роботодавців  

39. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок  

40.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення 

політичної партії 

41.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки  

42. Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу 

громадського об’єднання  

43. Державна реєстрація постійно діючого третейського суду  

44. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 

організації роботодавців в результаті ліквідації  

45. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 

партії, що не має статусу юридичної особи  

46. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання  

47. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання, що не має 

статусу юридичної особи  

48. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 

результаті його ліквідації  

49. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 

результаті його реорганізації  

50. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання 

організації роботодавців в результаті реорганізації  

51. Державна реєстрація припинення постійно діючого третейського суду  

52. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок в результаті реорганізації  
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53. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок  

54. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 

партії в результаті його ліквідації  

55. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 

партії в результаті його реорганізації  

56.  Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті ліквідації  

57.  Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті реорганізації  

58.  Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки  

59.  Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання  

60.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

громадського об'єднання  

61.  Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об'єднання  

62.  Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу 

громадського об’єднання  

63. Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок  

64.  Державна реєстрація рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії  

65.  Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання  

66.  Державна реєстрація створення громадського об’єднання  

67.  Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання 

організації роботодавців  

68.  Державна реєстрація створення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок  

69.  Державна реєстрація створення структурного утворення політичної 

партії  

70.  Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки  

71.  Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не 

має статусу юридичної особи  

72.  Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів  

73  Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади  

74  Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади  
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75  Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту 

територіальної громади  

76  Державна реєстрація статуту територіальної громади  

77. Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського 

формування). 

78. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, 

зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань (крім громадського 

формування). 

79. 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 (крім громадського 

формування). 

80. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту 

на діяльність на підставі власного установчого документа (крім 

громадського формування). 

81. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім громадського формування). 

82. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім 

громадського формування). 

83. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім 

громадського формування). 

84. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

юридичної особи (крім громадського формування). 

85. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім 

громадського формування). 

86. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації (крім громадського формування). 

87. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації (крім громадського формування). 

88. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 

особи (крім громадського формування). 

89. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (крім громадського формування). 

90. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування). 

91. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем. 

92. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – 

підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку 
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не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

93. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

94. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця за її рішенням. 

95. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

96. Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної 

юридичної особи, громадського формування, що не має статусу 

юридичної особи, фізичної особи – підприємця. 

97 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно. 

98 Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових 

прав на нерухоме майно. 

99 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна. 

100 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

101 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

102 Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень. 

103 Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

104. Скасування рішення державного реєстратора. 

105. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

106. Погодження та видача будівельних паспортів на забудову земельних 

ділянок. 

107. Видача висновків про обмеження та сервітути на земельні ділянки, що 

відводяться у власність, оренду, користування. 

108. Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об’єкта 

будівництва. 

109. Надання інформаційної довідки щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок в натурі (на місцевості), що відводяться у власність, 

оренду, користування. 

110. Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності. 

111. Надання інформаційної довідки на проекти землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у власність, оренду, користування без 

проведення забудови для ведення особистого селянського 

господарства, водного або лісового фонду. 
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112. Видача висновку (розпорядження ) про визначення одному з батьків 

(родичам), що проживає окремо від дитини, способів участі у її 

вихованні та усунення перешкод у спілкуванні. 

113. Надання розпорядження про тимчасове влаштування дітей, які 

залишились без батьківського піклування, у сім’ї громадян, родичів, 

знайомих. 

114. Надання розпорядження про надання дитині статусу дитини - сироти 

або дитини, позбавленої батьківського піклування. 

115. Надання розпорядження про надання дозволу на вчинення правочинів 

щодо нерухомого майна, право власності на яке або право 

користування яким мають діти. 

116. Постановка на облік внутрішньо переміщених дітей, які прибули без 

супроводу батьків або законних представників. 

117. Видача направлень для знайомства з дитиною кандидатам в опікуни, 

піклувальники, прийомні батьки, батьки – вихователі. 

118. Прийом документів та підготовка проекту розпорядження щодо 

встановлення опіки, піклування, створення прийомної сім’ї, дитячого 

будинку сімейного типу. 

 119. Видача висновку про доцільність позбавлення громадян батьківських 

прав та поновлення їх у правах. 

120. Підготовка документів та надання клопотання про влаштування дітей 

до центру соціально – психологічної реабілітації дітей. 

121. Надання розпорядження про влаштування дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, до дитячих будинків та 

загальноосвітніх шкіл-інтернатів, у яких проживають діти – сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування. 

122. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної 

безпеки. 

123. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами. 

124.  Включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, 

які мають право на пільги. 

125.  Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива. 

126.  Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу. 

127.  Видання довідки для отримання пільг інвалідами, які не мають права 

на пенсію чи соціальну допомогу. 

128.  Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям. 

129.  Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами 

незастрахованим особам. 
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130. Призначення допомоги при народженні дитини. 

131.  Призначення допомоги при усиновленні дитини. 

132.  Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи 

піклування. 

133.  Призначення допомоги на дітей одиноким матерям. 

134. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати 

дитину або місце проживання їх невідоме. 

135. Призначення щомісячної грошової допомоги 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. 

136.  Призначення державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 

дітям-інвалідам. 

137. Призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги 

інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 

138.  Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та інвалідам. 

139.  Призначення державної соціальної допомоги на догляд: 

 одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком лікарсько-

консультативної комісії потребують постійного стороннього догляду і 

одержують пенсію за віком або за вислугу років чи по інвалідності 

(крім інвалідів I групи); 

 малозабезпеченим інвалідам I групи, які одержують пенсію за віком 

або за вислугу років чи по інвалідності. 

140.  Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних послуг. 

141.  Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) 

або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або 

каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в 

районі проведення антитерористичної операції, бойових дій та 

збройного конфлікту. 

142.  Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України „Мати-героїня”. 

143.  Призначення одноразової матеріальної допомоги інвалідам та 

непрацюючим малозабезпеченим особам. 

144.  Призначення одноразової матеріальної допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми. 

145.  Призначення компенсаційної виплати фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги. 
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146.  Призначення компенсацій та допомоги громадянам, постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1. 

147.  Призначення компенсацій та допомоги громадянам, постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 2. 

148.  Призначення компенсацій та допомоги громадянам, постраждалим 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, з числа учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесеним до категорії 3. 

149.  Призначення компенсацій та допомоги батькам дітей, потерпілих від 

Чорнобильської катастрофи, та дітей, які є інвалідами внаслідок 

Чорнобильської катастрофи.  

150.  Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили 

годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою.  

151.  Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою.  

152.  Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-

курортного лікування громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

153.  Оплата додаткової відпустки строком 16 календарних днів відповідно 

до Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. 

154.  Виплата допомоги у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або 

перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням 

чисельності або штату працівників відповідно до Закону України „Про 

статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”. 

155.  Призначення підвищеної стипендії учням і студентам відповідно до 

Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”. 

156.  Призначення грошової компенсації вартості санаторно-курортного 

лікування інвалідам війни відповідно до законів України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви 

нацистських переслідувань”. 

157.  Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-

курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно до 

законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань” та „Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні”. 
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158.  Призначення деяким категоріям інвалідів грошової компенсації 

замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування відповідно до Закону України „Про 

реабілітацію інвалідів в Україні”. 

159.  Призначення грошової компенсації вартості проїзду особам, які 

супроводжують інвалідів I та II групи до санаторіїв спінального 

профілю (двічі – до санаторію, двічі – у зворотному напрямку). 

160.  Призначення компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного 

закладу і назад інвалідам війни. 

161.  Призначення компенсації на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування та на транспортне обслуговування. 

162.  Забезпечення санаторно-курортними путівками ветеранів війни та 

осіб, на яких поширюється дія законів України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських 

переслідувань”. 

163.  Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб, які постраждали 

під час проведення антитерористичної операції та яким установлено 

статус учасника бойових дій чи інваліда війни відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 та пункту 1 частини другої статті 7 Закону 

України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”. 

164.  Забезпечення санаторно-курортними путівками інвалідів з дитинства 

та інвалідів від загального захворювання. 

165.  Забезпечення санаторно-курортними путівками громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

166. Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній 

повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення правочину 

щодо: відмови від майнових прав підопічного; видання письмових 

зобов’язань від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають 

нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі 

договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; 

укладення договорів щодо іншого цінного майна. 

167. Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови від 

майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань від імені 

підопічного; укладення договорів, які підлягають нотаріальному 

посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договорів 

щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладення 

договорів щодо іншого цінного майна; управління нерухомим майном 

або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є 

підопічна недієздатна особа; передання нерухомого майна або майна, 

яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна 

недієздатна особа, за договором в управління іншої особи. 
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168.  Видання путівки на влаштування до дитячого будинку-інтернату або 

молодіжного відділення дитячого будинку-інтернату. 

169.  Видання направлення осіб з інвалідністю та / або дітей з інвалідністю 

до реабілітаційних установ. 

170.  Прийняття рішення щодо соціального обслуговування громадянина 

територіальним центром соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг). 

171.  Видання направлення на забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших 

окремих категорій населення. 

172.  Видання направлення на проходження облМСЕК, ЦМСЕК для взяття 

на облік та забезпечення автомобілем. 

173.  Видання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної 

сім’ї. 

174.  Видання посвідчень особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю до 

18 років. 

175. Установлення статусу члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана 

війни та видача посвідчення. 

176.  Установлення статусу „учасник війни” та видача посвідчення. 

177. Установлення статусу „інвалід війни” та видача посвідчення .  

178.  Видача Довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

179.  Повідомна реєстрація колективних договорів. 

180.  Призначення і виплата 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". 

181. Виплата грошової компенсації витрат на поховання фізичній особі, що 

зобов’язалася поховати померлого учасника бойових дій чи інваліда 

війни. 

182.  Видача бланків листів талонів на право одержання ветеранами війни і 

особами, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків 

безплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості. 

183.  Призначення щомісячної грошової допомоги членам сімей загиблих 

учасників антитерористичної операції для компенсації за пільговий 

проїзд. 

184.  Виплата матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з 

військової строкової служби. 

185.  Надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та 

внутрішньо переміщеним особам. 
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186.  Виплата одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів 

районного бюджету. 

187.  Призначення тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату. 

188.  Направлення учасників антитерористичної операції та постраждалих 

учасників Революції Гідності на психологічну реабілітацію. 

189. Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях.  

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

191. Державна реєстрація народження. 

 

 

 

 

Секретар міської ради Олеся НАЗАРЕНКО 


