УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН

ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 22 грудня 2017 року

№ 380

Про Перелік адміністративних послуг,
які надаються через відділ «Центр
надання адміністративних послуг»
Іршанської селищної ради
Керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про
адміністративні послуги», «Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності»,
Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр
надання адміністративних послуг, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів
України від 16.05.2014 р. №523, заслухавши інформацію селищного голови Рака А. Б. про
регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг», селищна рада

ВИРІШ ИЛА:
1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр
надання адміністративних послуг» Іршанської селищної ради (додається).
2. Рішення дев’ятої сесії ради сьомого скликання від 17 травня 2017 року № 250
«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр
надання адміністративних послуг» Іршанської селищної ради» вважати таким, що
втратило чинність
3. Дане рішення набирає чинності з моменту прийняття.
4. Секретарю селищної ради Денисенко К. О. забезпечити оприлюднення цього
рішення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань
прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, запобігання та виявлення
корупції - голова комісії Лозовик М.В.

Додаток 1
до рішення 13-ї сесії
Іршанської селищної
ради 7 скликання
від 22.12.2017 року № 3 80

Перелік адміністративних послуг,
які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» Іршанської
селищної ради
№

Назва адміністративної послуги

Законодавчі акти України, якими
передбачено надання адміністративної
послуги

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ

1.

Державна реєстрація народження

2.

Державна реєстрація смерті

3.

Державна реєстрація шлюбу

Закон України "П ро держ авну реєстрацію
актів цивільного стану"

РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ 3 РЕЄСТРАЦІЇ М ЕШ КАНЦ ІВ
4.

Реєстрація місця проживання особи

5.

Зняття з реєстрації місця проживання особи

6.

Видача довідки про реєстрацію місця
проживання особи

7.

Видача довідки про зняття з реєстрації місця
проживання

8.

Реєстрація місця перебування особи

9.

Внесення до паспорта громадянина України
відомостей про зміну нумерації будинків,
перейменування вулиць (проспектів, бульварів,

Закон України «Про свободу пересування
та вільний вибір місця проживання в
Україні»

площ, провулків, кварталів тощо), населених
пунктів, адміністративно-територіальних
одиниць, зміни в адміністративнотериторіальному устрої
10.

Видача довідки про склад сім 'ї або

Закон України «Про держ авну соціальну

зареєстрованих у ж итловому

допом огу малозабезпеченим сім'ям»

приміщ енні/будинку осіб

ПАСПОРТНІ ПОСЛУГИ
11.

Вклеювання до паспорта громадянина України
фотокартки при досягненні громадянином 25- і
45-річного віку

Постанова Верховної Ради України від
26.06.992 р. № 2503-ХІІ "П р о затвердження
полож ень про паспорт громадянина
України та про паспорт громадянина
України для виїзду за кордон"

НОТАРІАЛЬНІ ПОСЛУГИ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ, ДЕ НЕМ АЄ НОТАРІУСІВ
12.

Посвідчення заповіту (крім секретного)

13.

Видача дубліката посвідченого органом
місцевого самоврядування документа

14.

За свідчення вірності копії (фотокопії) документа

Закон України «Про нотаріат»

І В И П И С К И 3 нього
15.

Засвідчення справжності підпису на документі

16.

Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до
нотаріально посвідчених, крім довіреностей на
право розпорядж ення нерухомим майном,
довіреностей на управління і розпорядження
корпоративними правами та довіреностей на
користування та розпорядження транспортними
засобами
РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ

17.

Державна реєстрація права власності на
нерухоме майно

18.

Державна реєстрація інших (відмінних від права
власності) речових прав на нерухоме майно

19.

Скасування запису Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно

20.

Внесення змін до записів Держ авного реєстру
речових прав на нерухоме майно

21.

Закон України «Про держ авну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх

Надання інформації з Державного реєстру

обтяжень»

речових прав на нерухоме майно
22.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

23.

Державна реєстрація обтяжень нерухомого
майна

24.

Скасування держ авної реєстрації речових прав
на нерухоме м айно та їх обтяжень

25.

Скасування рішення державного реєстратора

26.

Державна реєстрація ю ридичної особи (утом у
числі громадського формування)

27.

Державна реєстрація створення відокремленого
підрозділу ю ридичної особи (у том у числі

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ

громадського формування)
28.

Державна реєстрація припинення
відокремленого підрозділу ю ридичної особи (у
том у числі громадського формування)

29.

Державна реєстрація змін до відомостей про
відокремлений підрозділ ю ридичної особи (у
том у числі громадського формування), що
містяться в Єдином у держ авном у реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та

30.

Державна реєстрація рішення про припинення
ю ридичної особи (у том у числі громадського

31.

Державна реєстрація рішення про відміну
рішення про припинення ю ридичної особи (у

громадських формувань

формування)

Закон України «Про держ авну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань»

том у числі громадського формування)
32.

Державна реєстрація зміни складу комісії з
припинення (комісії з реорганізації,
ліквідаційної комісії), голови комісії або
ліквідатора (у том у числі громадського
формування)

33.

Державна реєстрація переходу ю ридичної
особи на діяльність на підставі модельного

34.

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

35.

Державна реєстрація припинення ю ридичної
особи (у то м у числі громадського формування) в

36.

Державна реєстрація припинення ю ридичної

статуту

результаті її ліквідації
особи (у то м у числі громадського формування) в
результаті її реорганізації
37.

Державна реєстрація рішення про виділ
ю ридичної особи (у том у числі громадського
формування)

38.

Державна реєстрація фізичної особи підприємця

39.

Державна реєстрація припинення
підприєм ницької діяльності фізичної особи —

40.

Державна реєстрація змін до відомостей про
ю ридичну особу (у том у числі громадське
формування), що містяться в Єдиному
держ авном у реєстрі ю ридичних осіб, фізичних

підприємця

осіб - підприємців та громадських формувань, у
том у числі змін до установчих документів
ю ридичної особи (у то м у числі громадського
формування)
41.

Державна реєстрація включення відомостей про
ю ридичну особу (у том у числі громадське
формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р.,
відомості про яку не містяться в Єдиному
держ авном у реєстрі юридичних осіб, фізичних
осіб- підприємців та громадських формувань

42.

Державна реєстрація змін до відомостей про
фізичну особу - підприємця, що містяться в
Єдином у держ авном у реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань

43.

Державна реєстрація включення відомостей про
фізичну особу- підприємця, зареєстровану до 1
липня 2004 р., відомості про яку не містяться в
Єдином у держ авном у реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань

44.

Виправлення помилок у відомостях Єдиного
державного реєстру ю ридичних осіб та фізичних

осіб-підприємців та громадських формувань
45.

Видача витягу з Єдиного державного реєстру
ю ридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань
ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ

46.

Надання відомостей з Державного земельного
кадастру у формі:
1) витягу з Держ авного земельного кадастру
-

про:
землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць;
- обмеж ення у використанні земель;
- земельну ділянку
2) довідки, що містить узагальнену інформацію
про землі (території)
3) викопіювань з картографічної основи
Держ авного земельного кадастру,

Закон України «Про Держ авний земельний
кадастр»

кадастрової карти(плану)
4) копій документів, що створюються під час
ведення Держ авного земельного кадастру
47.

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

48.

Видача рішення пропродаж земельних ділянок
комунальної власності

49.

Земельний кодекс України
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Закон України «Про державний земельний
кадастр»
Земельний кодекс України

Пошук, перегляд, копіювання та роздрукування
відомостей з Держ авного земельного кадастру
- межі адміністративно-територіальних
-

одиниць;
кадастрові номери земельних ділянок;
межі земельних ділянок;
цільове призначення земельних ділянок;
розподіл земель між власниками і
користувачами (форма власності, вид

речового права);
- обмеж ення у використанні земель та
земельних ділянок;
- зведені дані кількісного та якісного обліку
зем ель;
- нормативно-грош ову оцінку земель та
земельних ділянок;
- земельні угіддя;
- частини зем ельної ділянки, на які
поширюється дія сервітуту, договору
суборенди зем ельної ділянки;
- координати поворотних точок меж об'єктів
кадастру;
- бонітування ґрунтів;
- інші відомості про земельні ділянки.

Закон України «Про державний земельний
кадастр»

50.

Прийняття рішення про:
- припинення права власності на земельну
ділянку у разі д обровільної відмови власника
землі на користь держави або територіальної
громади
- припинення права постійного користування
зем ельною ділянкою у разі добровільної
відмови землекористувача

51.

52.

Видача дозволу на розроблення проекту
землеустрою щ одо відведення земельної
ділянки
Надання згоди розпорядників земельних
ділянок комунальної власності на поділ та
об'єднання таких ділянок

53.

Земельний кодекс України

Затвердження технічної документації:
- з нормативної грошової оцінки земельної
ділянки у межах населених пунктів
- з бонітування ґрунтів

Закон України «Про землеустрій»

Закон України «Про оцінку земель»

- з економ ічної оцінки земель
54.

Продаж зем ельної ділянки комунальної
власності (за зверненням особи)

Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»
Закон України "П ро оцінку земель"

55.

Надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щ одо відведення земельної
ділянки громадянину (громадянці), який
зацікавлений в одерж анні безоплатно у
власність зем ельної ділянки у межах норм
безоплатної приватизації

56.

Передача зем ельної ділянки у користування за
проектом землеустрою щодо її відведення

57.

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

58.

Припинення права оренди земельної ділянки

Земельний кодекс України
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про фермерське
господарство»

Земельний кодекс України
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Закон України «Про оренду землі»

або її частини у разі д обровільної відмови
орендаря
59.

Надання згоди на передачу орендованої
зем ельної ділянки в суборенду

60.

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

61.

Надання зем ельної ділянки у власність
громадянину (громадянці), який (яка)
зацікавлена в одерж анні безоплатно у власність
зем ельної ділянки у межах норм безоплатної
приватизації

62.

Надання дозволу на розроблення технічної
докум ентації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної

Земельний кодекс України
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Закон України «Про землеустрій»

ділянки
63.

Затвердження технічної докум ентації із
землеустрою щ одо встановлення (відновлення)
меж зем ельної ділянки та передача в оренду
зем ельної ділянки

64.

Внесення змін до договору оренди землі
(договору оренди зем ельної ділянки, договору
на право тимчасового користування землею (в
том у числі, на ум овах оренди)

65.

Цивільний кодекс України
Закон України «Про оренду землі»
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

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

66.

67.

Припинення права постійного користування
зем ельною ділянкою або її частиною у разі
д обровільної відмови землекористувача
Надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою щ одо відведення земельної
ділянки для послідуючого продажу

68.

Продаж не на конкурентних засадах земельної
ділянки несільського призначення, на якій
розташовані об'єкти нерухомого майна, які
перебувають у власності громадян та
ю ридичних осіб

69.

Земельний кодекс України
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

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

70.

Надання згоди на поділ чи об'єднання раніше
сформованих земельних ділянок

71.

Надання дозволу на розроблення проекту
землеустрою, що забезпечує екологоекономічне обґрунтування сівозміни та
впорядкування угідь

72.

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

Земельний кодекс України
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Закон України «П ро землеустрій»
Закон України «Про держ авну експертизу
зем левпорядної документації»

73.

Встановлення обм еж еного платного або
безоплатного користування чужою земельною
ділянкою (сервітуту)

74.

Надання права користування чуж ою земельною
ділянкою для забудови (суперфіцію)

75.

Затвердження технічної докум ентації із
землеустрою щ одо встановлення (відновлення)
меж зем ельної ділянки в натурі (на місцевості),
що посвідчує право власності на земельну

Цивільний кодекс
Земельний кодекс
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про Держ авний земельний
кадастр»

ділянку
ПИТАННЯ М ІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ
76.

Присвоєння пош тової адреси об'єкту
нерухомого майна

77.

Видача довідки про адресу об'єкта нерухомого

Закон України «Про врегулювання
містобудівної діяльності»
Закон України «Про місцеве

майна

самоврядування в Україні»

78.

Видача ордеру на видалення зелених
насаджень

Закон України «Про благоустрій населених
пунктів»

79.

Видача довідки про склад сім 'ї призовника

Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Полож ення про підготовку і
проведення призову громадян України на
строкову військову службу та прийняття
призовників на військову службу за
контрактом»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку організації та
ведення військового обліку призовників і
військовозобов'язаних»

80.

Взяття на облік громадян, які потребують
поліпшення житлових умов

81.

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

82.

Видача ордера на:
жиле приміщення;
на службове жиле приміщ ення

83.

Прийняття рішення про переведення житлового
будинку або житлового приміщ ення у нежитлові

84.

Видача (продовж ення дії) дозволу на
розміщ ення зовніш ньої реклами

85.

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

86.

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

87.

88.

Надання згоди на розміщ ення на території села,
селища, міста місць чи об'єктів для зберігання та
захоронення відходів, сфера екологічного
впливу функціонування яких включає відповідну
адміністративно-територіальну одиницю
Видача довідки про вихід з особистого
селянського господарства

89.

Видача довідки про членство в особистому
селянському господарстві (ОСГ)

Ж итловий кодекс Української PCP
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Ж итловий кодекс Української PCP
Закон України «Про рекламу»
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про
забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя населення»
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Закон України «Про відходи», «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Закон України "П ро особисте селянське
господарство»
Закон України «Про особисте селянське
господарство»,
Закон України «Про зайнятість населення»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку реєстрації,
перереєстрації безробітних та ведення
обліку осіб, які шукають роботу»

90.

Видача довідки про наявність у фізичної особи

Наказ М індоходів від 17.01.2014 № 32

земельних ділянок

«Про затвердження Порядку видачі
довідки про наявність у фізичної особи
земельних ділянок та її форми»

ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ
91.

Перерахунок пенсій

92.

Надання допом оги на поховання

Закон України «Про пенсійне
забезпечення»
Закон України
Про загальнообов'язкове державне
пенсійне страхування

93.

Видача пенсійного посвідчення

Постанова правління Пенсійного фонду
України "П ро Порядок обліку, зберігання,
оформлення та видачі пенсійних
посвідчень в Пенсійному фонді України та
його органах"
Постанова Кабінету Міністрів України "П ро
забезпечення виконання функцій з
призначення і виплати пенсій органами
Пенсійного ф онду"

о

94.

Видача довідок:
- про розмір пенсії;
- про перебування на обліку;
- про заробітну плату за ф ормою ОК-5 (ОК-2, ОК-

95.

7)
Переведення пенсії за новим місцем
проживання

Закон України «Про пенсійне
забезпечення»

Постанова Правління Пенсійного Ф онду
Про затвердження Порядку подання та
оформлення документів для призначення
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону
України "П р о загальнообов'язкове
держ авне пенсійне страхування"

96.

Зміна способу виплати пенсії

Закон України «Про пенсійне
забезпечення»

Секретар Іршанської селищної ради

К.О.Денисенко

