
 

 

 Додаток 1 

 до рішення третьої сесії восьмого 

скликання Городнянської міської ради  

від 11.02.2021 року  

«Про внесення змін та доповнень до 

Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через  відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Городнянської 

міської ради та затвердження його в 

новій редакції» 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через 

відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Городнянської міської ради 

№ Код 

послуг

и 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти України, 

якими передбачено надання 

адміністративної послуги 

01 - Реєстрація місця проживання 

1 01-01 Реєстрація місця проживання особи Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 
2 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи 

3 01-03 Видача довідки про реєстрацію місця 
проживання особи 

4 01-04 Реєстрація місця перебування особи 

5 01-05 Видача довідки про зняття з реєстрації 
місця проживання 

6 01-06 Видача довідки про реєстрацію місця 
перебування особи 

02 - Реєстрація бізнесу 

7 02-01 Державна реєстрація створення юридичної 

особи 

Закон України від 26.11.2015 

№ 835 – VІІІ «Про внесення 

змін до Закону України 

«Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців» та 

деяких інших законодавчих 

актів України щодо 

децентралізації повноважень 

з державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

8 02-02 Державна реєстрація створення (змін до 

відомостей, припинення) відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

9 02-03 Державна реєстрація рішення про 

припинення юридичної особи 

10 02-04 Державна реєстрація рішення про відміну 

рішення про припинення юридичної особи 

11 02-05 Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії), голови комісії або 

ліквідатора 

12 02-06 Державна реєстрація переходу юридичної 

особи на діяльність на підставі власного 

установчого документа (модельного 



статуту) 

13 02-07 Державна реєстрація фізичної особи – 
підприємця 

14 02-08 Державна реєстрація рішення про виділ 

юридичної особи 

15 02-09 Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи 

— підприємця 

16 02-10 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 

17 02-11 Державна реєстрація змін до відомостей про 

фізичну особу – підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

18 02-12 Видача витягу з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — 

підприємців та громадських формувань 

03 - Реєстрація нерухомості 

19 03-01  Державна реєстрація права власності на 

об'єкт нерухомого майна 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень» від 

01.07.2004 № 1952 – ІV (у 

редакції від 01.01.2016) 

20 03-02 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна 

21 03-03 Державна реєстрація права власності та 

інших   речових прав на земельну ділянку, 

реєстрація яких проведена до 1 січня 2013 у 

зв’язку з втратою, пошкодженням чи 

зіпсуванням відповідного державного акта 

22 03-04 Державна реєстрація речових прав, похідних 

від права власності 

23 03-05 Внесення змін до записів Державного реєстру 
прав 

24 03-06 Надання інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

25 03-07 Внесення даних про визнання майна 

безхазяйним 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» від 01.07.2004 № 

1952 – ІV (у редакції від 

01.01.2016) 

 04 - Земельні питання 

26 04-01 Надання дозволу на розробку технічної Земельний кодекс України. 



документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

Закон України «Про 

землеустрій». 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр». 

Закон України «Про державну 

експертизу землевпорядної 

документації». 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР 

27 04-02 Надання дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

Земельний кодекс України. 

Закон України «Про 

землеустрій». 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр». 

Закон України «Про оренду 

землі». 

Закон України «Про державну 

експертизу землевпорядної 

документації». 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР 

28 04-03 Надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки із земель комунальної власності 

для зміни її цільового призначення (або 

її частини) 

Земельний кодекс України. 

Закон України «Про 

землеустрій». 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр». 

Закон України «Про оренду 

землі». 

Закон України «Про державну 

експертизу землевпорядної 

документації». 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР 

29 04-04 Надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюються права 

Земельний кодекс України. 

Закон України «Про 

землеустрій». 

Закон України «Про 



суборенди, сервітуту Державний земельний 

кадастр». 

Закон України «Про оренду 

землі». 

Закон України «Про державну 

експертизу землевпорядної 

документації». 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР 

30 04-05 Затвердження документації із землеустрою 

(або проекту землеустрою) та передача 

земельної ділянки в оренду, власність та 

постійне користування 

Земельний кодекс України. 

Закон України «Про 

землеустрій». 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр». 

Закон України «Про оренду 

землі». 

Закон України «Про державну 

експертизу землевпорядної 

документації». 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР 

31 04-06 Про зарахування до земель запасу 

міської ради земельної ділянки та 

припинення договору оренди 

Земельний кодекс України. 

Закон України «Про 

землеустрій». 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр». 

Закон України «Про оренду 

землі». 

Закон України «Про державну 

експертизу землевпорядної 

документації». 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР 

32 
04-07 Поновлення договорів оренди земельних 

ділянок комунальної власності 

Земельний кодекс України. 

Закон України «Про 

землеустрій». 

Закон України «Про 

Державний земельний 



кадастр». 

Закон України «Про оренду 

землі». 

Закон України «Про державну 

експертизу землевпорядної 

документації». 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР 

33 04-08 

Надання в оренду земельної ділянки 

комунальної власності 

Земельний кодекс України. 

Закон України «Про 

землеустрій». 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр». 

Закон України «Про оренду 

землі». 

Закон України «Про державну 

експертизу землевпорядної 

документації». 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР 

34 04-09 

Надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо поділу та 

об'єднання земельних ділянок комунальної 

власності 

Земельний кодекс України. 

Закон України «Про 

землеустрій». 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр». 

Закон України «Про оренду 

землі». 

Закон України «Про державну 

експертизу землевпорядної 

документації». 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР 

35 04-10 Про дозвіл на викуп земельної ділянки Земельний кодекс України. 

Закон України «Про 

землеустрій». 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр». 



Закон України «Про оренду 

землі». 

Закон України «Про державну 

експертизу землевпорядної 

документації». 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР 

36 04-11 Надання довідки про наявність у фізичної 

особи земельних ділянок 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР 

37 04-12 Про включення до переліку земельних 

ділянок, продаж та набуття права оренди 

яких здійснюється шляхом проведення 

земельних торгів (аукціонів) земельної 

ділянки комунальної власності 

Земельний кодекс України. 

Закон України «Про 

землеустрій». 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр». 

Закон України «Про оренду 

землі». 

Закон України «Про державну 

експертизу землевпорядної 

документації». 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень». 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 

21.05.1997 № 280/97-ВР 

  05 - Місцеві послуги  

38 05-01 Присвоєння поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна 

Закон України “Про 

регулювання містобудівної 

діяльності» 

39 05-02 Видача довідки про адресу об’єкта 

нерухомого майна 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

40 05-03 Видача ордеру на видалення зелених 

насаджень 

Закон України “Про 

благоустрій населених 

пунктів” 

41 05-04 Взяття на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов 

Житловий кодекс 

Української РСР, Закон 

України “Про місцеве 

самоврядування в Україні 
42 05-05 Внесення змін до облікових 

справ громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов 

43 05-06 Взяття громадян на квартирний облік Закон України “Про 

житловий фонд соціального 

призначення” 



44 05-07 Видача ордера на: 

жиле приміщення 

жилу площу в гуртожитку 

на службове жиле приміщення 

Житловий кодекс 

Української РСР, Закон 

України “Про місцеве 

самоврядування в 

Україні” 45 05-08 Надання жилого приміщення з фонду житла 

для тимчасового проживання 

46 05-09 Приватизація комунального житлового 

фонду 

Закон України « Про 

приватизацію 

державного житлового фонду» 47 05-10 Видача копії свідоцтва про право власності 

на приватизоване житло 

48 05-11 Оформлення обміну житла 

49 05-12 Видача охоронного свідоцтва (броні) на 

жиле приміщення  

Житловий кодекс 

Української РСР 

50 05-13 Прийняття рішення про переведення 

житлового будинку або 

житлового приміщення у нежитлові 

51 05-14 Видача довідки про участь (неучасть) в 

приватизації житла 

52 05-15 Видача довідки про вилучення з 

обліку особистого селянського 

господарства 

Закон України “Про 

особисте селянське 

господарство” 

53 05-16 Надання копії рішення місцевої ради або її 

виконавчого комітету, розпорядження 

голови територіальної громади, витягу з 

протоколу сесії або засідання постійної 

комісії місцевої ради 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

54 05-17 Видача довідки про потребу покращення 

житлових умов 

Житловий кодекс України 

55 05-18 Видача довідки про склад сім'ї Порядок видачі довідок про 

склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб   

Городнянської  міської ради 

 

56 05-19 Видача довідки про фактичне місце 

проживання 

57 05-20 Видача довідки про підсобне господарство Порядок видачі довідок про 

склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб   

Городнянської  міської ради 

 

58 05-21 Видача довідки про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому приміщенні/ 

будинку осіб ( для пред’явлення  до органу 

соціального захисту населення 

59 05-22 Видача довідки про спільне проживання 

громадян на момент смерті одного з них 

Порядок видачі довідок про 

склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб   

Городнянської  міської ради 

 

60 05-23 Видача довідки про проведення поховання 

61 05-24 Видача довідки про реєстрацію 

громадянина за даною адресою на день 

Порядок видачі довідок про 

склад сім’ї або 



смерті (для оформлення спадщини) зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб   

Городнянської  міської ради 

 

62 05-25 Видача довідки про реєстрацію 

громадянина за даною адресою  (купівля- 

продаж, дарування нерухомого майна 

63 05-26 Видача довідки  про  те,  що  дитина  

знаходиться  на  утриманні  одного  з  

батьків або опікуна 

Порядок видачі довідок про 

склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб   

Городнянської  міської ради 

 

64 05-27 Видача довідки  про підтвердження факту 

перебування на утриманні померлого 

годувальника 

Закон України « Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні»  

   

65 05-28 Видача довідки – характеристика  Порядок видачі довідок про 

склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб   

Городнянської  міської ради 

 

66 05-29 Видача акту обстеження Постанова Кабінету Міністрів 

України  від 16.01.2019 №18  

67 05-30 
Внесення до паспорта громадянина 

України відомостей про зміну 

нумерації будинків, перейменування 

вулиць (проспектів, бульварів, площ, 

провулків, кварталів тощо), населених 

пунктів, адміністративно-терит 

оріальних одиниць, зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої 

Закон України «Про 

свободу пересування 

та вільний вибір 

місця проживання в 

Україні» 

06 – Видача документів дозвільного характеру 

68 06-01 Видача дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами 

Закон України “Про рекламу” 

69 06-02 Переоформлення дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

 

Закон України “Про рекламу” 

70 06-03 Видача дубліката дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

 

Закон України “Про рекламу” 

71 06-04 Анулювання дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами за заявою суб’єкта 

господарювання 

 

Закон України “Про рекламу” 

72 06-05 Видача будівельного паспорту забудови 

земельної ділянки 

 

Закон України “Про 

регулювання 



містобудівної 

діяльності” 

73 06-06 Внесення змін до будівельного паспорту 

забудови земельної ділянки 

Закон України “Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності” 

74 06-07 Надання містобудівних умов і обмежень 

забудови земельної ділянки 

Закони України “Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності”, “Про 

місцеве 

самоврядування в Україні” 

75 06-08 Погодження розміщення 

атракціонів 

Закони України “Про 

місцеве самоврядування в 

Україні”, “Про 

забезпечення 

санітарного та 

епідемічного 

благополуччя 

населення” 

          07 - Соціальні послуги, що надаються Городнянською міською радою 

76 07-01 Прийняття заяви на призначення 

допомоги по догляду за особою з 

інвалідністю І-ІІ групи за висновком 

МСЕК 

 

Закон України “Про 

основи соціальної 

захищеності інвалідів 

в Україні” 

77 07-02 Надання матеріальної допомоги 

учасникам АТО та ветеранам війни на 

зубопротезування 

 

Програма 

Городнянської 

міської  ради 

78 07-03 Надання матеріальної допомоги 

жителям громади при складних 

життєвих умовах  

 

Програма 

Городнянської 

міської  ради 

          08 - Соціальні послуги 

79 08-01 Надання  тимчасової державної допомоги 
дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів, не мають можливості утримувати 
дитину або місце проживання їх невідоме 

Сімейний кодекс України 

від 10.01.2002 № 2947-ІІІ                

(зі змінами) 

80 08-02 Надання послуги з догляду за дитиною до 3 

років (муніципальна няня) 

 

Закон України „Про захист 

прав дитини» 

81 08-03 Надання державної допомоги на дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення 

батькам-вихователям і прийомним батькам 

Закон України „Про захист 

прав дитини» 



за надання соціальних послуг у дитячих 

будинках сімейного типу та прийомних 

сім`ях за принципом «гроші ходять за 

дитиною» 

82 08-04 Надання субсидій за відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива 

Закон України „Про житлово-

комунальні послуги” від 

09.11.2017 № 2189-VIII 

83 08-05 Видача направлення на проходження 

обласної, центральної міської у мм. Києві та 

Севастополі медико-соціальної експертної 

комісії для взяття на облік для забезпечення 

осіб з інвалідністю автомобілями 

Закони України ,,Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” від 

06.10.2005 № 2961-IV; ,,Про 

гуманітарну допомогу” від 

22.10.1999 № 1192-XIV; ,,Про 

основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні” 

від 21.03.1991 № 875-XII 

84 08-06 Видача направлення (путівки) особам з 

інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до 

реабілітаційних установ сфери управління 

Мінсоцполітики та/або структурних 

підрозділів з питань соціального захисту 

населення обласних, Київської та 

Севастопольської міських, районних, 

районних у м. Києві та Севастополі 

держадміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних у містах (у разі їх 

утворення) рад 

Закон України „Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні”від 

06.10.2005 № 2961-IV 

85 08-07 Видача направлення на забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

Закони України „Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні”від 

21.03.1991 № 875 –XII; „Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” від 

19.12.2017 № 2249-VIII 

86 08-08 Видача посвідчення особам з інвалідністю 

та дітям з інвалідністю 

Закони України „Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю”                  

від 16.11.2000 № 2109-IІІ; „Про 

державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з 

інвалідністю” від 18.05.2004 

№ 1727-ІV 

87 08-09 Встановлення статусу члена сім`ї 

загиблого ветерана війни 

Закон України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” від 

22.10.1993 № 3551-XII 

88 08-10 Видача посвідчень особам, які Закон України „Про статус і 

соціальний захист громадян, 



постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та іншим категоріям громадян 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

від 28.02.1991 № 796-XII 

89 08-11 Видача путівки на влаштування до 

будинку-інтернату для громадян похилого 

віку та осіб з інвалідністю, геріатричного 

пансіонату, пансіонату для ветеранів війни 

і праці, психоневрологічного інтернату, 

дитячого будинку-інтернату або 

молодіжного відділення дитячого будинку-

інтернату 

Закони України „Про соціальні 

послуги” від 17.01.2019 

№ 2671-VIII; „Про основні 

засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в 

Україні” від 16.12.1993 

№ 3721-XII; „Про психіатричну 

допомогу” від 22.02.2000 № 

1489-III; „Про реабілітацію осіб 

з інвалідністю в Україні” від 

06.10.2005  № 2961-IV; „Про 

соціальну адаптацію осіб, які 

відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження 

волі або позбавлення волі на 

певний строк” від 17.03.2011 № 

3160-VI 

90 08-12 Надання державної допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім`ях 

Закон України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” від 

22.10.1993 № 3551-XII 

91 08-13 Встановлення статусу учасника війни Закон України „Про охорону 

дитинства” від 26.04.2001 

№ 2402-ІІI 

92 08-14 Призначення щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо-переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних 

послуг 

Закон України „Про 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб” 

від 20.10.2014 № 1706-VII 

93 08-15 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 

Закон України „Про 

волонтерську діяльність” 

від 19.04.2011 № 3236-VI 

94 08-16 Надання державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю”                 

від 16.11.2000 № 2109-IІІ (зі 

змінами) 

95 08-17 Надання державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім`ям 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” від 

01.06.2000 № 1768- ІІІ 



96 08-18 Надання державної допомоги на дітей, 

над якими встановлено опіку чи 

піклування 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”     

від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

97 08-19 Надання державної допомоги на дітей 

одиноким матерям 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”     

від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

98 08-20 Призначення тимчасової державної 

допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату у зв`язку з 

відсутністю страхового стажу 

Закони України „Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування” від 

09.07.2003 № 1058-IV; 

„Про внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

підвищення пенсій” від 

03.10.2017 № 2148-VIII 

99 08-21 Надання державної допомоги у зв`язку 

з вагітністю та пологами особам, які не 

застраховані в системі 

загальнообов`язкового державного 

соціального страхування 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”     

від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

100 08-22 Надання щомісячної грошової 

допомоги особі, яка проживає разом з 

особою з інвалідністю І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує 

постійного стороннього догляду, на 

догляд за нею  

Закон України „Про 

психіатричну допомогу” від 

22.02.2000 № 1489- IІІ (зі 

змінами) 

101 08-23 Надання державної допомоги при 

усиновленні дитини 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”     

від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

102 08-24 Надання державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з інвалідністю 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” від 

18.05.2004 № 1727-IV 

103 08-25 Призначення та виплата компенсацій 

та допомога учасникам ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, учасникам ліквідації ядерних 

аварій, потерпілим від Чорнобильської 

катастрофи, потерпілим від 

радіаційного опромінення, віднесених 

до категорії 1,2 та 3, дітям, потерпілим 

від Чорнобильської катастрофи, дітям з 

інвалідністю внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Закон України „Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

від 28.02.1991 № 796-XII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


104 08-26 Виплата одноразової винагороди 

жінкам, яким присвоєно Почесне 

звання України «Мати-Героїня» 

Указ Президента України від 

25.12.2007 № 1254 „Про  

одноразову винагороду жінкам, 

яким присвоєно почесне звання 

України „Мати-героїня” 

105 08-27 Надання надбавки на догляд за 

особами з інвалідністю з дитинства та 

дітьми з інвалідністю 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю”                 

від 16.11.2000 № 2109-IІІ (зі 

змінами) 

106 08-28 Надання державної соціальної 

допомоги на догляд 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” від 

18.05.2004 № 1727-IV 

107 08-29 Призначення одноразової матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю та 

дітям з інвалідністю 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” від 

18.05.2004 № 1727-IV 

108 08-30 Надання пільг на придбання твердого 

палива і скрапленого газу 

Закони України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” від 

22.10.1993 № 3551-XII, „Про 

жертви нацистських 

переслідувань” від 23.03.2000   

№ 1584-III, „Про основні 

засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в 

Україні” від 16.12.1993 № 

3721-XII, „Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

від 28.02.1991 № 796-XII, „Про 

статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких 

інших осіб та їх соціальний 

захист” від 24.03.1998 

№ 203/98-ВР, „Про освіту” від 

05.09.2017 № 2145-VIII, „Про 

бібліотеки і бібліотечну 

справу” від 27.01.1995 № 32/95-

ВР, „Про захист рослин” від 

14.10.1998        № 180-XIV, 

„Про охорону дитинства” від 

26.04.2001 № 2402-III, „Про 

культуру” від 14.12.2010 № 

2778-VI, „Основи 



законодавства України про 

охорону здоров’я” 

від 19.11.1992 № 2801-XII (далі 

– закони України) 

109 08-31 Прийняття рішення щодо соціального 

обслуговування громадянина 

територіальним центром  соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

Закони України „Про соціальні 

послуги” від 17.01.2019 

№ 2671-VIII; „Про основні 

засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в 

Україні” від 16.12.1993 

№ 3721-XII 

110 08-32 Надання соціальної допомоги при 

народженні дитини 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”     

від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

111 08-33 Встановлення статусу багатодітної 

сім`ї з видачею посвідчень 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з  

дитинства та дітям з 

інвалідністю”  

Закон України “Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” 

112 08-34 Видача посвідчення дитини з 

багатодітної сім`ї при досягненні 6- 

річного віку 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з  

дитинства та дітям з 

інвалідністю”  

Закон України “Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” 

113 08-35 Продовження терміну дії посвідчення 

батьків багатодітної сім`ї у зв`язку з 

народженням дитини 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з  

дитинства та дітям з 

інвалідністю”  

Закон України “Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”  

Закон України “Про державну 
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соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” 

114 08-36 Продовження терміну дії посвідчення 

дитини з багатодітної сім`ї у зв`язку з 

досягненням 14-річного віку 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з  

дитинства та дітям з 

інвалідністю”  

Закон України “Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” 

115 08-37 Продовження терміну дії посвідчення 

батьків та дитини з багатодітної сім`ї у 

зв`язку з навчанням 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з  

дитинства та дітям з 

інвалідністю”  

Закон України “Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” 

116 08-38 Видача посвідчення батьків та дитини 

з багатодітної сім`ї у разі обміну 

замість пошкодженого, втраченого або 

викраденого 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з  

дитинства та дітям з 

інвалідністю”  

Закон України “Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” 

09 - Державна реєстрація актів цивільного стану* 

117 
09-01 

Державна реєстрація народження 

фізичної особи та її походження 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

актів цивільного 

стану» 

118 
09-02 

Державна реєстрація шлюбу Закон України «Про 

державну реєстрацію 
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актів цивільного 

стану» 

119 
09-03 

Державна реєстрація розірвання 

шлюбу 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

актів цивільного 

стану» 

120 
09-04 

Державна реєстрація смерті Закон України «Про 

державну реєстрацію 

актів цивільного 

стану» 

10-Паспортні послуги** 

121 10-01 
Вклеювання до паспорта громадянина 

України (зразка 1994 року) 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 

122 10-02 
Вклеювання до паспорта громадянина 

України (зразка 1994 року) фотокартки 

при досягненні громадянином 25- або 

45-річного віку (у разі спливу 

тридцятирічного строку на звернення 

для вклеювання фотокартки) 

Положення про 

паспорт громадянина 

України, затверджене 

постановою 

Верховної Ради 

України від 26 

червня 1992 року № 

2503-ХІІ 

11 - Нотаріальні послуги 

123 11-01 Посвідчення заповіту (крім секретного) 

Закон України «Про нотаріат» 
124 11-02 Скасування заповіту 

125 11-03 Видача дубліката документу посвідченого 
органом місцевого самоврядування 

 12- Послуги Пенсійного фонду України*** 

126 12-01 Надання довідкової інформації (номери 
телефонів, адреси органів Пенсійного 
фонду, режим роботи, порядок звернень на 
прийом, попередній запис на прийом тощо) 

Закон України «Про пенсійне 
забезпечення», Закон України 

«Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне 

страхування» 
127 12-02 Попередній запис на прийом до керівництва 

Управління або керівників структурних 
підрозділів Управління 

128 12-03 Надання консультацій, роз`яснень щодо 
застосування законодавства про 
загальнообов`язкове державне пенсійне 
страхування, пенсійне забезпечення, обліку 
осіб, що підлягають загальнообов`язковому 
державному соціальному страхуванню 



129 12-04 Надання переліку документів, необхідних 
для одержання послуги 

130 12-05 Приймання заяв про надання допомоги у 
витребуванні документів, необхідних для 
призначення (перерахунку) пенсії 

131 12-06 Приймання заяв та необхідних документів 
для переведення виплати пенсії за новим 
місцем проживання 

132 12-07 Приймання заяв та необхідних документів 
для виплати пенсії за довіреністю 

133 12-08 Приймання заяв щодо зміни способу 
виплати пенсії 

134 12-09 Приймання заяв та необхідних документів 
для поновлення виплати пенсії 

135 12-10 Приймання заяв та необхідних документів 
для призначення пенсії 

136 12-11 Приймання заяв та необхідних документів 
для перерахунку пенсії 

137 12-12 Приймання заяв та необхідних документів 
для встановлення  пенсії за особливі заслуги 
перед Україною 

138 12-13 Приймання заяв та необхідних документів 
для виплати недоотриманої  пенсії 

139 12-14 Приймання заяв та необхідних документів 
для виготовлення пенсійного посвідчення 

140 12-15 Приймання додаткових документів, 
зазначених у розписці-повідомленні 

141 12-16 Приймання замовлень на видачу довідок 
про розмір пенсії, про перебування на 
обліку 

13 –Послуги територіального органу Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру**** 

142 13-01 Виправлення технічної помилки у 

відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної не з вини органу, що 

здійснює його ведення 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України 

від 17.10.2012 № 1051 

Розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 

травня 2014 р. № 523-р 

«Деякі питання надання 

адміністративних послуг 

органів виконавчої влади 

через центри надання 

адміністративних послуг» 

143 13-02 Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку 

144 13-03 Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про землі 
в межах адміністративно-територіальних 
одиниць 

145 13-04 Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі витягів з 
Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель 



146 13-05 Надання відомостей з Державного 
земельного кадастру у формі довідок, що 

містять узагальнену інформацію про землі 
(території) 

147 13-06 Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі викопіювань з 
картографічної основи Державного 
земельного кадастру, кадастрової карти 

(плану) 

148 13-07 Надання відомостей з Державного 

земельного кадастру у формі копіїй 
документів, що  створюються під час 
ведення Державного земельного кадастру 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

149 13-08 Виправлення технічної помилки у 
відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює 
його ведення, з вилачею витягу 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

150 13-09 Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються 
права суборенди, сервітуту, з видачею 
витягу 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

151 13-10 Видача довідки про наявність та розмір 
земельної частки (паю), 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 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

152 13-11 Видача витягу з технічної документації про 
нормативно-грошову оцінку земельної 
ділянки 

Закон України «Про оцінку 

земель» 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 березня 1995 р.           

№ 213 «Про Методику 

нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів» 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 листопада 2011 

р.      № 1278 «Про 



затвердження Методики 

нормативної грошової оцінки 

земель 

несільськогосподарського 

призначення (крім земель 

населених пунктів) » 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 16 листопада 2016 

р.     № 831 «Про затвердження 

Методики нормативної 

грошової оцінки земель 

сільськогосподарського 

призначення» 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 7 лютого 2018 р. № 

105 «Про проведення 

загальнонаціональної 

(всеукраїнської) нормативної 

грошової оцінки земель 

сільськогосподарського 

призначення та внесення змін 

до деяких постанов Кабінету 

Міністрів України» 

 

153 13-12 Державна реєстрація земельної ділянки з 
видачею витягу з Державного земельного 
кадастру 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

154 13-13 Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей (змін до них) про 
земельну ділянку 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

155 13-14 Надання інформації про суб`єкта речового 
права у Державному земельному кадастрі 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

156 13-15 Надання довідки про осіб, які отримали 
доступ до інформації про суб`єкта речового 
права у Державному земельному кадастрі 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 



Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

157 13-16 Пошук, перегляд, копіювання та 
роздрукування відомостей з Державного 

земельного кадастру про координати 
поворотних точок меж об`єктів кадастру 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

158 13-17 Державна реєстрація обмежень у 
використанні земель з видачею витягу 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

159 13-18 Пошук, перегляд, копіювання та 
роздрукування відомостей з Державного 

земельного кадастру про: земельні угіддя 
частини земельної ділянки, на яку 
поширюється дія земельного сервітуту, 

договору суборенди земельної ділянки 
бонітування грунтів 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

160 13-19 Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей (змін до них) про землі 

в межах територій адміністративно-
територіальних одиниць з видачею витягу 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

161 13-20 Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей (змін до них) про межі 

державного кордону України з видачею 
витягу 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

162 13-21 Внесення до Державного земельного 
кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, встановлені 
безпосередньо законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно-правовими 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 



актами, з видачею витягу земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

163 13-22 Послуга з видачі висновку про погодження 
документації із землеустрою (проект 

землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки) 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

164 13-23 Видача рішення про передачу у власність, 
надання у користування земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній власності 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

165 13-24 Видача рішення про припинення права 
власності на земельну ділянку, права 

постійного користування земельною 
ділянкою у разі добровільної відмови 
землевласника, землекористувача 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

166 13-25 Видача відомостей з документації із 
землеустрою, що включена до Державного 
фонду документації із землеустрою 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

167 13-26 Видача дозволу на зняття та перенесення 
грунтового покриву (родючого шару 
грунту) земельної ділянки 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

168 13-27 Погодження виконання робіт із знесення та 
перезакладки геодезичних пунктів 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 



затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

169 13-28 Надання висновку щодо меж географічного 
місця, з яким пов`язані особливі 
властивості, певні якості та інші властивості 

товару 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

170 13-29 Проведення експертизи пропозицій та 
рішень органів державної влади щодо 
найменування географічних об`єктів 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Порядок ведення Державного 

земельного кадастру, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

17.10.2012 № 1051 

171 13-30 Видача витягу з Державного реєстру 
сертифікованих інженерів-
землевпорядників і Державного реєстру 

сертифікованих інженерів-геодезистів 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Закон України «Про 

землеустрій» 

172 13-31 Видача дубліката кваліфікаційного 
сертифіката сертифікованого інженера-

землевпорядника 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Закон України «Про 

землеустрій» 

173 13-32 Прийняття рішення про видачу 

кваліфікованого сертифіката 
сертифікованого інженера-землевпорядника 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Закон України «Про 

землеустрій» 

174 13-33 Проведення державної експертизи 
землевпорядної документації 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Закон України «Про 

землеустрій» 

175 13-34 Прийняття рішення про анулювання 
кваліфікованого сертифіката 

сертифікованого інженера-землевпорядника 
або інженера-геодезиста за заявою суб`єкта 
звернення 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Закон України «Про 

землеустрій» 

 
* - послуги, які надаватимуться Городнянським районним відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 

області після підписання угод/меморандумів про співпрацю; 



** - послуги, які надаватимуться Городнянським районним сектором Чернігівського 

територіального підрозділу Державної міграційної служби України після підписання 

угод/меморандумів про співпрацю; 

***- послуги, які надаватимуться Городнянським сектором Головного управління 

Пенсійного Фонду України в Чернігівській області після підписання угод/меморандумів 

про співпрацю. 

**** - послуги, які надаватимуться Головним управлінням Держгеокадастру у 

Чернігівській області після підписання угод/меморандумів про співпрацю. 

 

 

Секретар міської ради     Світлана БІЛЬСЬКА 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 до рішення третьої сесії восьмого 

скликання Городнянської міської ради  

від 11.02.2021 року  

«Про внесення змін та доповнень до 

Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через  відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Городнянської 

міської ради та затвердження його в 

новій редакції» 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються  

через віддалені робочі місця відділу  

«Центр надання адміністративних послуг» 

Городнянської міської ради  

 

№ Код 

послуг

и 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти України, 

якими передбачено надання 

адміністративної послуги 

01 - Реєстрація місця проживання 

1 01-01 Реєстрація місця проживання особи Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 
2 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи 

3 01-03 Видача довідки про реєстрацію місця 
проживання особи 

4 01-04 Реєстрація місця перебування особи 

5 01-05 Видача довідки про зняття з реєстрації 
місця проживання 

6 01-06 Видача довідки про реєстрацію місця 
перебування особи 

02 - Місцеві послуги  

7 02-01 Видача довідки про адресу об’єкта 

нерухомого майна 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

8 02-02 Взяття на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов 

Житловий кодекс 

Української РСР, Закон 

України “Про місцеве 

самоврядування в Україні 
9 02-03 Внесення змін до облікових 

справ громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов 

10 02-04 Взяття громадян на квартирний облік Закон України “Про 

житловий фонд соціального 

призначення” 

11 02-05 Видача ордера на: 

жиле приміщення 

жилу площу в гуртожитку 

на службове жиле приміщення 

Житловий кодекс 

Української РСР, Закон 

України “Про місцеве 

самоврядування в 

Україні” 12 02-06 Надання жилого приміщення з фонду житла 

для тимчасового проживання 



13 02-07 Приватизація комунального житлового 

фонду 

Закон України « Про 

приватизацію 

державного житлового фонду» 14 02-08 Видача копії свідоцтва про право власності 

на приватизоване житло 

15 02-09 Оформлення обміну житла 

16 02-10 Видача охоронного свідоцтва (броні) на 

жиле приміщення 

 

Житловий кодекс 

Української РСР 

17 02-11 Прийняття рішення про переведення 

житлового будинку або 

житлового приміщення у нежитлові 

18 02-12 Видача довідки про участь (неучасть) в 

приватизації житла 

 

19 02-13 Видача довідки про вилучення з 

обліку особистого селянського 

господарства 

Закон України “Про 

особисте селянське 

господарство” 

20 02-14 Надання копії рішення місцевої ради або її 

виконавчого комітету, розпорядження 

голови територіальної громади, витягу з 

протоколу сесії або засідання постійної 

комісії місцевої ради 

Закон України «Про 

звернення громадян» 

21 02-15 Видача довідки про потребу покращення 

житлових умов 

Житловий кодекс України 

22 02-16 Видача довідки про склад сім'ї Порядок видачі довідок про 

склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб   

Городнянської  міської ради 

 

23 02-17 Видача довідки про фактичне місце 

проживання 

24 02-18 Видача довідки про підсобне господарство Порядок видачі довідок про 

склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб   

Городнянської  міської ради 

 

25 02-19 Видача довідки про склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому приміщенні/ 

будинку осіб ( для пред’явлення  до органу  

соціального захисту населення 

26 02-20 Видача довідки про спільне проживання 

громадян на момент смерті одного з них 

Порядок видачі довідок про 

склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб   

Городнянської  міської ради 

 

27 02-21 Видача довідки про проведення поховання 

28 02-22 Видача довідки про реєстрацію 

громадянина за даною адресою на день 

смерті (для оформлення спадщини) 

Порядок видачі довідок про 

склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб   

Городнянської  міської ради 

 

29 02-23 Видача довідки про реєстрацію 

громадянина за даною адресою  (купівля- 

продаж, дарування нерухомого майна 



30 02-24 Видача довідки  про  те,  що  дитина  

знаходиться  на  утриманні  одного  з  

батьків або опікуна 

Порядок видачі довідок про 

склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб   

Городнянської  міської ради 

 

31 02-25 Видача довідки  про підтвердження факту 

перебування на утриманні померлого 

годувальника 

Закон України « Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні»  

   

32 02-26 Видача довідки – характеристика  Порядок видачі довідок про 

склад сім’ї або 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб   

Городнянської  міської ради 

 

33 02-27 Видача акту обстеження Постанова Кабінету Міністрів 

України  від 16.01.2019 №18  

 

34 02-28 
Внесення до паспорта громадянина 

України відомостей про зміну 

нумерації будинків, перейменування 

вулиць (проспектів, бульварів, площ, 

провулків, кварталів тощо), населених 

пунктів, адміністративно-терит 

оріальних одиниць, зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої 

Закон України «Про 

свободу пересування 

та вільний вибір 

місця проживання в 

Україні» 

  
03 - Соціальні послуги 

 

35 03-01 Прийняття заяви на призначення 

допомоги по догляду за особою з 

інвалідністю І-ІІ групи за висновком 

МСЕК 

 

Закон України “Про 

основи соціальної 

захищеності інвалідів 

в Україні” 

36 03-02 Надання матеріальної допомоги 

учасникам АТО та ветеранам війни на 

зубопротезування 

 

Програма 

Городнянської 

міської  ради 

37 03-03 Надання матеріальної допомоги 

жителям громади при складних 

життєвих умовах  

 

Програма 

Городнянської 

міської  ради 

 

04 - Державна реєстрація актів цивільного стану* 

38 
04-01 

Державна реєстрація народження 

фізичної особи та її походження 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 



актів цивільного 

стану» 

39 
04-02 

Державна реєстрація шлюбу Закон України «Про 

державну реєстрацію 

актів цивільного 

стану» 

40 
04-03 

Державна реєстрація розірвання 

шлюбу 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

актів цивільного 

стану» 

41 
04-04 

Державна реєстрація смерті Закон України «Про 

державну реєстрацію 

актів цивільного 

стану» 

 

05-Паспортні послуги** 

42 05-01 
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 

43 05-02 
Вклеювання до паспорта громадянина 

України (зразка 1994 року) фотокартки 

при досягненні громадянином 25- або 

45-річного віку (у разі спливу 

тридцятирічного строку на звернення 

для вклеювання фотокартки) 

Положення про 

паспорт громадянина 

України, затверджене 

постановою 

Верховної Ради 

України від 26 

червня 1992 року № 

2503-ХІІ 

 
06 - Нотаріальні послуги 

44 06-01 Посвідчення заповіту (крім секретного) 

Закон України «Про нотаріат» 
45 06-02 Скасування заповіту 

46 06-03 Видача дубліката документу посвідченого 
органом місцевого самоврядування 

         

  07 - Соціальні послуги, що надаються Управлінням соціального захисту населення 

Городнянської РДА 

47 07-01 Надання  тимчасової державної допомоги 
дітям, батьки яких ухиляються від сплати 
аліментів, не мають можливості утримувати 
дитину або місце проживання їх невідоме 

Сімейний кодекс України 

від 10.01.2002 № 2947-ІІІ                

(зі змінами) 

48 07-02 Надання послуги з догляду за дитиною до 3 

років (муніципальна няня) 

 

Закон України „Про захист 

прав дитини» 



49 07-03 Надання державної 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» 

Закон України „Про захист 

прав дитини» 

50 07-04 Надання субсидій за відшкодування витрат 

на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива 

Закон України „Про житлово-

комунальні послуги” від 

09.11.2017 № 2189-VIII 

51 07-05 Видача направлення на проходження 

обласної, центральної міської у мм. Києві та 

Севастополі медико-соціальної експертної 

комісії для взяття на облік для забезпечення 

осіб з інвалідністю автомобілями 

Закони України ,,Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” від 

06.10.2005 № 2961-IV; ,,Про 

гуманітарну допомогу” від 

22.10.1999 № 1192-XIV; ,,Про 

основи соціальної захищеності 

осіб з інвалідністю в Україні” 

від 21.03.1991 № 875-XII 

52 07-06 Видача направлення (путівки) особам з 

інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до 

реабілітаційних установ сфери управління 

Мінсоцполітики та/або структурних 

підрозділів з питань соціального захисту 

населення обласних, Київської та 

Севастопольської міських, районних, 

районних у м. Києві та Севастополі 

держадміністрацій, виконавчих органів 

міських, районних у містах (у разі їх 

утворення) рад 

Закон України „Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні”від 

06.10.2005 № 2961-IV 

53 07-07 Видача направлення на забезпечення 

технічними та іншими засобами реабілітації 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

Закони України „Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні”від 

21.03.1991 № 875 –XII; „Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” від 

19.12.2017 № 2249-VIII 

54 07-08 Видача посвідчення особам з інвалідністю 

та дітям з інвалідністю 

Закони України „Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю”                  

від 16.11.2000 № 2109-IІІ; „Про 

державну соціальну допомогу 

особам, які не мають права на 

пенсію, та особам з 

інвалідністю” від 18.05.2004 

№ 1727-ІV 

55 07-09 Встановлення статусу члена сім`ї 

загиблого ветерана війни 

Закон України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 



соціального захисту” від 

22.10.1993 № 3551-XII 

56 07-10 Видача посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи та іншим категоріям громадян 

Закон України „Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

від 28.02.1991 № 796-XII 

57 07-11 Видача путівки на влаштування до 

будинку-інтернату для громадян похилого 

віку та осіб з інвалідністю, геріатричного 

пансіонату, пансіонату для ветеранів війни 

і праці, психоневрологічного інтернату, 

дитячого будинку-інтернату або 

молодіжного відділення дитячого будинку-

інтернату 

Закони України „Про соціальні 

послуги” від 17.01.2019 

№ 2671-VIII; „Про основні 

засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в 

Україні” від 16.12.1993 

№ 3721-XII; „Про психіатричну 

допомогу” від 22.02.2000 № 

1489-III; „Про реабілітацію осіб 

з інвалідністю в Україні” від 

06.10.2005  № 2961-IV; „Про 

соціальну адаптацію осіб, які 

відбувають чи відбули 

покарання у виді обмеження 

волі або позбавлення волі на 

певний строк” від 17.03.2011 № 

3160-VI 

58 07-12 Надання державної допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім`ях 

Закон України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” від 

22.10.1993 № 3551-XII 

59 07-13 Встановлення статусу учасника війни Закон України „Про охорону 

дитинства” від 26.04.2001 

№ 2402-ІІI 

60 07-14 Призначення щомісячної адресної допомоги 

внутрішньо-переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, в тому 

числі на оплату житлово-комунальних 

послуг 

Закон України „Про 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб” 

від 20.10.2014 № 1706-VII 

61 07-15 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 

Закон України „Про 

волонтерську діяльність” 

від 19.04.2011 № 3236-VI 

62 07-16 Надання державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю”                 

від 16.11.2000 № 2109-IІІ (зі 

змінами) 



63 07-17 Надання державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім`ям 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” від 

01.06.2000 № 1768- ІІІ 

64 07-18 Надання державної допомоги на дітей, 

над якими встановлено опіку чи 

піклування 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”     

від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

65 07-19 Надання державної допомоги на дітей 

одиноким матерям 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”     

від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

66 07-20 Призначення тимчасової державної 

допомоги непрацюючій особі, яка 

досягла пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату у зв`язку з 

відсутністю страхового стажу 

Закони України „Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування” від 

09.07.2003 № 1058-IV; 

„Про внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

підвищення пенсій” від 

03.10.2017 № 2148-VIII 

67 07-21 Надання державної допомоги у зв`язку 

з вагітністю та пологами особам, які не 

застраховані в системі 

загальнообов`язкового державного 

соціального страхування 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”     

від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

68 07-22 Надання щомісячної грошової 

допомоги особі, яка проживає разом з 

особою з інвалідністю І чи ІІ групи 

внаслідок психічного розладу, яка за 

висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує 

постійного стороннього догляду, на 

догляд за нею  

Закон України „Про 

психіатричну допомогу” від 

22.02.2000 № 1489- IІІ (зі 

змінами) 

69 07-23 Надання державної допомоги при 

усиновленні дитини 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”     

від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

70 07-24 Надання державної соціальної 

допомоги особам, які не мають права 

на пенсію, та особам з інвалідністю 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” від 

18.05.2004 № 1727-IV 

71 07-25 Призначення та виплата компенсацій 

та допомога учасникам ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, учасникам ліквідації ядерних 

аварій, потерпілим від Чорнобильської 

катастрофи, потерпілим від 

радіаційного опромінення, віднесених 

Закон України „Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

від 28.02.1991 № 796-XII 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80


до категорії 1,2 та 3, дітям, потерпілим 

від Чорнобильської катастрофи, дітям з 

інвалідністю внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

72 07-26 Виплата одноразової винагороди 

жінкам, яким присвоєно Почесне 

звання України «Мати-Героїня» 

Указ Президента України від 

25.12.2007 № 1254 „Про  

одноразову винагороду жінкам, 

яким присвоєно почесне звання 

України „Мати-героїня” 

73 07-27 Надання надбавки на догляд за 

особами з інвалідністю з дитинства та 

дітьми з інвалідністю 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю”                 

від 16.11.2000 № 2109-IІІ (зі 

змінами) 

74 07-28 Надання державної соціальної 

допомоги на догляд 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” від 

18.05.2004 № 1727-IV 

75 07-29 Призначення одноразової матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю та 

дітям з інвалідністю 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” від 

18.05.2004 № 1727-IV 

76 07-30 Надання пільг на придбання твердого 

палива і скрапленого газу 

Закони України „Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” від 

22.10.1993 № 3551-XII, „Про 

жертви нацистських 

переслідувань” від 23.03.2000   

№ 1584-III, „Про основні 

засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в 

Україні” від 16.12.1993 № 

3721-XII, „Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

від 28.02.1991 № 796-XII, „Про 

статус ветеранів військової 

служби, ветеранів органів 

внутрішніх справ, ветеранів 

Національної поліції і деяких 

інших осіб та їх соціальний 

захист” від 24.03.1998 

№ 203/98-ВР, „Про освіту” від 

05.09.2017 № 2145-VIII, „Про 

бібліотеки і бібліотечну 

справу” від 27.01.1995 № 32/95-

ВР, „Про захист рослин” від 



14.10.1998        № 180-XIV, 

„Про охорону дитинства” від 

26.04.2001 № 2402-III, „Про 

культуру” від 14.12.2010 № 

2778-VI, „Основи 

законодавства України про 

охорону здоров’я” 

від 19.11.1992 № 2801-XII (далі 

– закони України) 

77 07-31 Прийняття рішення щодо соціального 

обслуговування громадянина 

територіальним центром  соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) 

Закони України „Про соціальні 

послуги” від 17.01.2019 

№ 2671-VIII; „Про основні 

засади соціального захисту 

ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в 

Україні” від 16.12.1993 

№ 3721-XII 

78 07-32 Надання соціальної допомоги при 

народженні дитини 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”     

від 21.11.1992 № 2811-ХІІ 

79 08-33 Встановлення статусу багатодітної 

сім`ї з видачею посвідчень Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з  

дитинства та дітям з 

інвалідністю”  

Закон України “Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” 

80 08-34 Видача посвідчення дитини з 

багатодітної сім`ї при досягненні 6- 

річного віку 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з  

дитинства та дітям з 

інвалідністю”  

Закон України “Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”  

Закон України “Про державну 

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

особам з інвалідністю” 

81 08-35 Продовження терміну дії посвідчення 

батьків багатодітної сім`ї у зв`язку з 

народженням дитини 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з  

дитинства та дітям з 

інвалідністю”  

Закон України “Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” 

82 08-36 Продовження терміну дії посвідчення 

дитини з багатодітної сім`ї у зв`язку з 

досягненням 14-річного віку 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з  

дитинства та дітям з 

інвалідністю”  

Закон України “Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” 

83 08-37 Продовження терміну дії посвідчення 

батьків та дитини з багатодітної сім`ї у 

зв`язку з навчанням 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з  

дитинства та дітям з 

інвалідністю”  

Закон України “Про державну 
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допомогу сім’ям з дітьми”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” 

84 08-38 Видача посвідчення батьків та дитини 

з багатодітної сім`ї у разі обміну 

замість пошкодженого, втраченого або 

викраденого 

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам з 

інвалідністю з  

дитинства та дітям з 

інвалідністю”  

Закон України “Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”  

Закон України “Про державну 

соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю” 

 

 
* - послуги, які надаватимуться Городнянським районним відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернігівській 

області після підписання угод/меморандумів про співпрацю; 

** - послуги, які надаватимуться Городнянським районним сектором Чернігівського 

територіального підрозділу Державної міграційної служби України після підписання 

угод/меморандумів про співпрацю; 

 
 

Секретар міської ради     Світлана БІЛЬСЬКА 
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