
 

УКРАЇНА 

СЛОБОЖАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

Чугуївського району Харківської області 

ХV сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

22 липня 2021 року       №  476 - VIII 

Про затвердження переліку адміністративних послуг 

відділу Центр надання адміністративних  

послуг Слобожанської  селищної ради 

Чугуївського району Харківської області 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України «Про адміністративні послуги»,  Законом України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та 

громадських формувань», Законом України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні», Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Законом 

України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», Законом 

України «Про державний земельний кадастр», та відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 р. № 523 «Про 

деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади 

через центри надання адміністративних послуг», з метою покращення якості 

надання адміністративних послуг суб»єктам господарювання та фізичними 

особами, Слобожанська селищна рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через 

відділ Центр надання адміністративних послуг Слобожанської  селищної 

ради Чугуївського району Харківської області, згідно додатку 1.  

2. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через 

віддалені робочі місця адміністраторів відділ Центр надання 

адміністративних послуг Слобожанської  селищної ради Чугуївського району 

Харківської області, згідно додатку 2. 

3. Визначити єдиного суб’єкта затвердження Інформаційних та 

Технологічних карток стосовно власних та делегованих повноважень 

виконавчий комітет Слобожанської  селищної ради Чугуївського району 

Харківської області. 



4. Відділу загальної та організаційної роботи  з дотриманням вимог 

Закону України «Про доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти 

робочих днів з дня прийняття цього рішення, оприлюднити його на 

офіційному сайті Слобожанської  селищної ради Чугуївського району 

Харківської області. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань депутатської діяльності, етики, законності та 

правопорядку (голова комісії Євченко Є. С.). 

 

 

Слобожанський  

селищний голова       Дмитро ДІХТЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Додаток 1 до рішення ХV сесії 

 Слобожанської  селищної ради  

VIII скликання від 22.07.2021 р. 

 № 476 - VIII 

 

 

 
ПЕРЕЛІК  

адміністративних послуг, які надаються через  

відділ Центр надання адміністративних послуг Слобожанської селищної  ради 

Чугуївського району Харківської області 

 

№ 

з/п 

 Назва адміністративної послуги Законодавчі акти 

України, якими 

передбачено 

надання 

адміністративної 

послуги 

 

01. РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ  

1.  01-01 Державна реєстрація народження Закон України “Про 

державну реєстрацію 

актів цивільного 

стану” 

2.  01-02 Державна реєстрація смерті 

3.  01-03 Державна реєстрація шлюбу 

 

02. РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ 

4.  02-01 Реєстрація місця проживання особи 
Закон України «Про 

свободу пересування 

та вільний вибір 

місця проживання в 

Україні» 

5.  02-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи 

6.  02-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи 

7.  02-04 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання 

8.  02-07 Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні/будинку осіб 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім'ям» 



 

03. РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ 

 

9.  03-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно,  

права довірчої власності як способу забезпечення 

виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт 

незавершеного будівництва 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

10.  03-02 державної реєстрації речового права, похідного від права 

власності 

11.  03-03 Скасування запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, скасування державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування 

рішення державного реєстратора (за рішенням суду) 

12.  03-04 Внесення змін до записів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

13.  03-05 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно  

14.  03-06 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

15.  03-07 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме 

майно 

16.  03-08 Заборона вчинення реєстраційних дій 

 

04. РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ  

17.  04-01 Державна реєстрація створення юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань» 

18.  04-02 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування) 

19.  04-03 Державна реєстрація припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування) 

20.  04-04 Державна реєстрація змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 

21.  04-05 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної 



особи (крім громадського формування) 

22.  04-06 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (крім громадського 

формування) 

23.  04-07 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної 

особи (крім громадського формування) 

24.  04-08 Державна реєстрація переходу юридичної особи на 

діяльність на підставі модельного статуту (крім 

громадського формування)  

25.  04-09 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на підставі власного 

установчого документа (крім громадського формування) 

26.  04-10 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (крім громадського формування) 

27.  04-11 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її реорганізації (крім громадського формування) 

28.  04-12 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи 

(крім громадського формування) 

29.  04-13 Державна реєстрація фізичної особи підприємцем 

30.  04-14 Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням 

31.  04-15 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) 

32.  04-16 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну 

особу, зареєстровану до 01 липня 2004 р., відомості про 

яку не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та 

громадських формувань (крім громадського формування) 

33.  04-17 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу 

- підприємця, 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) 

34.  04-18 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань. 

35.  04-19 Видача  документів, що містяться в реєстраційній справі 

відповідної юридичної особи, громадського формування, 

що не має статусу юридичної особи, фізичної особи - 

підприємця 

36.  04-20 Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного 

власника юридичної особи 

37.  04-21 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну 

особу - підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 р., 

відомості про яку не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та 

громадських формувань (крім громадського формування) 

 

38.  04-22 Виправлення помилок, допущенних у відомостях Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань (крім громадського 

формування) 

 

 

05. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ  

 

39. 05-01 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Закон України “Про 

житлово-комунальні 

послуги” 

40. 05-02 Призначення пільги на придбання палива, у тому числі 

рідкого, скрапленого балонного газу для побутових 

потреб 

Закон України “Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту” 

Закон України “Про 

охорону дитинства” 

41. 05-03 Призначення пільги на оплату житла, комунальних 

послуг 

Закон України “Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту” 

Закон України “Про 

охорону дитинства” 

Закон України “Про 

основні засади 

соціального захисту 

ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в 

Україні” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12#n2


Закон України “Про 

соціальний захист дітей 

війни" 

Закон України “Про 

жертви нацистських 

переслідувань” 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

42. 05-04 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце їх проживання 

чи перебування невідоме 

Сімейний кодекс України 

43. 05-05 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 

Закон України “Про 

державні нагороди 

України” 

44. 05-06 Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг 
Закон України “Про 

соціальні послуги” 

45. 05-07 Видача довідки для отримання пільг особам з 

інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну 

допомогу 

Закон України “Про 

основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні“ 

46. 05-08 Видача особі подання про можливість призначення її 

опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної 

особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена 

 

Цивільний кодекс 

України 

47. 05-09 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 

відмови від майнових прав підопічного 

Цивільний кодекс 

України 

48. 05-10 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 

видання письмових зобов’язань від імені підопічного 

Цивільний кодекс 

України 

49. 05-11 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 

укладення договорів, які підлягають нотаріальному 

посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі 

договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, 

квартири 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2195-15#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n1500
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1549-14#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2


50. 05-12 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо  

укладення договорів щодо іншого цінного майна 

Цивільний кодекс 

України 

51. 05-13 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 

управління нерухомим майном або майном, яке потребує 

постійного управління, власником якого є підопічна 

недієздатна особа 

52. 05-14 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 

передання нерухомого майна або майна, яке потребує 

постійного управління, власником якого є підопічна 

недієздатна особа, в управління іншій особі за 

договором 

53. 05-15 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, 

дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів 

щодо відмови від майнових прав підопічного 

 

 

Цивільний кодекс 

України 

 

 

 

 

54. 05-16 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, 

дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів 

щодо видання письмових зобов’язань від імені 

підопічного 

55. 05-17 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, 

дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів 

щодо укладення договорів, які підлягають 

нотаріальному посвідченню та (або) державній 

реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну 

житлового будинку, квартири 

56. 05-18 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, 

дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів 

щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна 

57. 05-19 Призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

 

Закон України “Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім’ям” 

58. 05-20 Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю 

та пологами жінкам, які не застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

Закон України “Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n2
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59. 05-21 Призначення державної допомоги при народженні 

дитини, одноразової натуральної допомоги “пакунок 

малюка” 

60. 05-22 Призначення державної допомоги при усиновленні 

дитини 

Закон України “Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми” 

61. 05-23 Призначення державної допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 

62. 05-24 Призначення державної допомоги на дітей одиноким 

матерям 

63. 05-25 Призначення державної допомоги одному з батьків, 

усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з 

прийомних батьків, батькам-вихователям, які 

доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено 

інвалідність 

64. 05-26 Призначення державної допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях Закон України “Про 

охорону дитинства” 

 

65. 05-27 Призначення 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” 

66. 05-28 Призначення 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” 

67. 05-29 Призначення 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” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#n2
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68. 05-30 Призначення державної соціальної допомоги на догляд Закон України “Про 

державну соціальну 

допомогу особам, які 

не мають права на 

пенсію, та особам з 

інвалідністю” 

69. 05-31 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка 

надає соціальні послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності на непрофесійній основі 

Закон України “Про 

соціальні послуги” 

 

70. 05-32 Призначення тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного 

віку, але не набула права на пенсійну виплату 

пункт 5 розділу II 

“Прикінцеві та 

перехідні положення” 

Закону України “Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України щодо 

підвищення пенсій” 

71. 05-33 Видача довідок про набутий страховий стаж, розмір 

пенсії, перебування особи на обліку як одержувача 

пенсії 

Закон України “Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування 

72. 05-34 Призначення грошової допомоги особі, яка проживає 

разом з особою з інвалідністю I або II групи внаслідок 

психічного розладу, яка за висновком лікарсько-

консультативної комісії закладу охорони здоров’я 

потребує постійного стороннього догляду, на догляд за 

нею 

Закон України “Про 

психіатричну 

допомогу” 

73. 05-35 Призначення одноразової грошової/матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 
Закон України “Про 

основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні” 

74. 05-36 Призначення одноразової компенсації сім’ям, які 

втратили годувальника із числа учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою 

 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

75. 05-37 Призначення одноразової компенсації дружинам 

(чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, 

померлих громадян, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації 

наслідків інших ядерних аварій, у ядерних 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15#n2
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випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням 

ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні 

на них регламентних робіт 

76. 05-38 Призначення одноразової компенсації  батькам 

померлого учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою 

 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

77. 05-39 Призначення компенсацій та допомоги учасникам 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних 

аварій та випробувань, у військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних 

зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, 

віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від 

Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, 

або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, 

віднесеним до категорії 1 або 2 

 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

78. 05-40 Призначення компенсацій та допомоги дітям, які 

потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з 

інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам  

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

79. 05-41 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу і назад особам з 

інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них 

особам 

Закон України “Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту” 

80. 05-42 Призначення грошової компенсації особам з 

інвалідністю замість санаторно-курортної путівки 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

81. 05-43 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу (відділення спинального 

профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з 

інвалідністю I та II групи з наслідками травм і 

захворюваннями хребта та спинного мозку 
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82. 05-44 Призначення грошової компенсації вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування осіб з 

інвалідністю 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

83. 05-45 Призначення грошової компенсації замість санаторно-

курортної путівки громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

84. 05-46 Призначення грошової компенсації особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

85. 05-47 Призначення грошової компенсації  замість санаторно-

курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок війни 

та прирівняним до них особам 

Закон України “Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту” 

86. 05-48 Видача направлення до реабілітаційних установ особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох 

років, які належать до групи ризику щодо отримання 

інвалідності 

 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

87. 05-49 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 та законних 

представників дітей з інвалідністю автомобілем 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

88. 05-50 Видача направлення на забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей 

з інвалідністю 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

89. 05-51 Установлення статусу, видача посвідчень батькам 

багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї Закон України “Про 

охорону дитинства” 

90. 05-52 Установлення статусу, видача посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(відповідно до визначених категорій) 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 
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Чорнобильської 

катастрофи” 

91. 05-53 Установлення статусу, видача посвідчень  особам з 

інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства 

Закон України “Про 

державну соціальну 

допомогу особам з 

інвалідністю з 

дитинства та дітям з 

інвалідністю” 

92. 05-54 Установлення статусу, видача посвідчень  ветеранам 

праці 

Закон України “Про 

основні засади 

соціального захисту 

ветеранів праці та 

інших громадян 

похилого віку в 

Україні” 

93. 05-55 Установлення статусу, видача посвідчень  жертвам 

нацистських переслідувань 

Закон України “Про 

жертви нацистських 

переслідувань” 

 

94. 05-56 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю  

Закон України “Про 

основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні” 

 

95. 05-57 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Законів України “Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту” та “Про жертви 

нацистських переслідувань” 

Закон України “Про 

жертви нацистських 

переслідувань”, Закон 

України “Про статус 

ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту” 

96. 05-58 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 
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97. 05-59 Призначення щомісячної адресної грошової 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” 

 
 

 

 

 

Секретар ради                                                           Галина КУЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1706-18#n2


    Додаток 2 до рішення ХV сесії 

 Слобожанської  селищної ради  

VIII скликання від 22.07.2021 р. 

 № 476 - VIII 

  
 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через  

віддалені робочі місця адміністраторами/спеціалістами відділу Центр надання 

адміністративних послуг Слобожанської селищної ради Чугуївського району 

Харківської області ( с. Лиман, с. Нижній Бишкин, с. Геніївка, с. Шелудьківка, с. 

Скрипаї) 

 

№ 

з/п 

 Назва адміністративної послуги Законодавчі акти 

України, якими 

передбачено 

надання 

адміністративної 

послуги 

 

01- РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ 

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 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання 

5. 01-07 Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні/будинку осіб 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім'ям» 

 

02. АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ  

6. 02-01 Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Закон України “Про 

житлово-комунальні 

послуги” 

 

7. 02-02 Призначення пільги на придбання палива, у тому числі 

рідкого, скрапленого балонного газу для побутових 

Закон України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12


потреб соціального захисту” 

Закон України “Про 

охорону дитинства” 

8. 02-03 Призначення пільги на оплату житла, комунальних 

послуг 

Закон України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” 

Закон України “Про 

охорону дитинства” 

Закон України “Про 

основні засади соціального 

захисту ветеранів праці та 

інших громадян похилого 

віку в Україні” 

Закон України “Про 

соціальний захист дітей 

війни" 

Закон України “Про жертви 

нацистських 

переслідувань” 

Закон України “Про статус 

і соціальний захист 

громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи” 

9. 02-04 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, 

батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину або місце їх 

проживання чи перебування невідоме 

Сімейний кодекс України 

10. 02-05 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України “Мати-героїня” 
Закон України “Про 

державні нагороди 

України” 

11. 02-06 Прийняття рішення щодо надання соціальних послуг Закон України “Про 

соціальні послуги” 

12. 02-07 Видача довідки для отримання пільг особам з 

інвалідністю, які не мають права на пенсію чи 

соціальну допомогу 

Закон України “Про 

основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні“ 

13. 02-08 Видача особі подання про можливість призначення її 

опікуном або піклувальником повнолітньої 

недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність 

якої обмежена 

Цивільний кодекс 

України 

 

 14. 02-09 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 
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відмови від майнових прав підопічного  

 

 

 

 

 

Цивільний кодекс 

України 

 

 

 

 

 

15. 02-10 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 

видання письмових зобов’язань від імені підопічного 

16. 02-11 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 

укладення договорів, які підлягають нотаріальному 

посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому 

числі договорів щодо поділу або обміну житлового 

будинку, квартири 

17. 02-12 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо  

укладення договорів щодо іншого цінного майна 

18. 02-13 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 

управління нерухомим майном або майном, яке 

потребує постійного управління, власником якого є 

підопічна недієздатна особа 

19. 02-14 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 

передання нерухомого майна або майна, яке потребує 

постійного управління, власником якого є підопічна 

недієздатна особа, в управління іншій особі за 

договором 

20. 02-15 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, 

дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів 

щодо відмови від майнових прав підопічного 

21. 02-16 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, 

дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів 

щодо видання письмових зобов’язань від імені 

підопічного 

22. 02-17 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, 

дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів 

щодо укладення договорів, які підлягають 

нотаріальному посвідченню та (або) державній 

реєстрації, в тому числі щодо поділу або обміну 

житлового будинку, квартири 

23. 02-18 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, 

дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів 

щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна 
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24. 02-19 Призначення державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

 

Закон України “Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім’ям” 

25. 02-20 Призначення державної допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в 

системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування 

Закон України “Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми” 

 

26. 02-21 Призначення державної допомоги при народженні 

дитини, одноразової натуральної допомоги “пакунок 

малюка” 

27. 02-22 Призначення державної допомоги при усиновленні 

дитини 

28. 02-23 Призначення державної допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 

29. 02-24 Призначення державної допомоги на дітей одиноким 

матерям 

30. 02-25 Призначення державної допомоги одному з батьків, 

усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з 

прийомних батьків, батькам-вихователям, які 

доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено 

інвалідність 

31. 02-26 Призначення державної допомоги на дітей, які 

виховуються у багатодітних сім’ях 

Закон України “Про 

охорону дитинства” 

 

32. 02-27 Призначення 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” 

33. 02-28 Призначення 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” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2109-14#n3


34. 02-29 Призначення 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” 

35. 02-30 Призначення державної соціальної допомоги на догляд Закон України “Про 

державну соціальну 

допомогу особам, які не 

мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю” 

36. 02-31 Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка 

надає соціальні послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності на непрофесійній основі 

Закон України “Про 

соціальні послуги” 

 

37. 02-32 Призначення тимчасової державної соціальної 

допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального 

пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату 

пункт 5 розділу II 

“Прикінцеві та перехідні 

положення” Закону 

України “Про внесення 

змін до деяких 

законодавчих актів 

України щодо 

підвищення пенсій” 

38. 02-33 Видача довідок про набутий страховий стаж, розмір 

пенсії, перебування особи на обліку як одержувача 

пенсії 

Закон України “Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування 

39.  02-34 Призначення грошової допомоги особі, яка проживає 

разом з особою з інвалідністю I або II групи внаслідок 

психічного розладу, яка за висновком лікарсько-

консультативної комісії закладу охорони здоров’я 

потребує постійного стороннього догляду, на догляд за 

нею 

Закон України “Про 

психіатричну допомогу” 

40.  02-35 Призначення одноразової грошової/матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 

 

Закон України “Про 

основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні” 

 

41.  02-36 Призначення одноразової компенсації сім’ям, які 

втратили годувальника із числа учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою 

 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 
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42.  02-37 Призначення одноразової компенсації дружинам 

(чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, 

померлих громадян, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації 

наслідків інших ядерних аварій, у ядерних 

випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням 

ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та 

здійсненні на них регламентних робіт 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

 

43.  02-38 Призначення одноразової компенсації  батькам 

померлого учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою 

44.  02-39 Призначення компенсацій та допомоги учасникам 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

громадянам, які брали участь у ліквідації інших 

ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях 

із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних 

зарядів та здійсненні на них регламентних робіт, 

віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від 

Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, 

або 2, або 3, потерпілим від радіаційного опромінення, 

віднесеним до категорії 1 або 2 

 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

45.  02-40 Призначення компенсацій та допомоги дітям, які 

потерпіли від Чорнобильської катастрофи, дітям з 

інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам  

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

46. 02-41 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу і назад особам з 

інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них 

особам 

Закон України “Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту” 

47. 02-42 Призначення грошової компенсації особам з 

інвалідністю замість санаторно-курортної путівки 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

48. 02-43 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу (відділення спинального 

профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з 

інвалідністю I та II групи з наслідками травм і 

захворюваннями хребта та спинного мозку 
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49. 02-44 Призначення грошової компенсації вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування осіб з 

інвалідністю 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

50. 02-45 Призначення грошової компенсації замість санаторно-

курортної путівки громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

51. 02-46 Призначення грошової компенсації особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт і технічне 

обслуговування автомобілів та на транспортне 

обслуговування 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

52. 02-47 Призначення грошової компенсації  замість санаторно-

курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок 

війни та прирівняним до них особам 

Закон України “Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту” 

53. 02-48 Видача направлення до реабілітаційних установ особам 

з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до 

трьох років, які належать до групи ризику щодо 

отримання інвалідності 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

54. 02-49 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 та законних 

представників дітей з інвалідністю автомобілем 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

55. 02-50 Видача направлення на забезпечення технічними та 

іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

56. 02-51 Установлення статусу, видача посвідчень батькам 

багатодітної сім’ї та дитині з багатодітної сім’ї 
Закон України “Про 

охорону дитинства” 

57. 02-52 Установлення статусу, видача посвідчень особам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

(відповідно до визначених категорій) 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12


58. 02-53 Установлення статусу, видача посвідчень  особам з 

інвалідністю та особам з інвалідністю з дитинства 

Закон України “Про 

державну соціальну 

допомогу особам з 

інвалідністю з дитинства 

та дітям з інвалідністю” 

59. 02-54 Установлення статусу, видача посвідчень  ветеранам 

праці 

Закон України “Про 

основні засади 

соціального захисту 

ветеранів праці та інших 

громадян похилого віку в 

Україні” 

60. 02-55 Установлення статусу, видача посвідчень  жертвам 

нацистських переслідувань 

Закон України “Про 

жертви нацистських 

переслідувань” 

 

61. 02-56 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) осіб з інвалідністю  

Закон України “Про 

основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні” 

 

62. 02-57 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) ветеранів війни та осіб, на яких 

поширюється дія Законів України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та 

“Про жертви нацистських переслідувань” 

Закон України “Про 

жертви нацистських 

переслідувань”, Закон 

України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту” 

63. 02-58 Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

Закон України “Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи” 

64. 02-59 Призначення щомісячної адресної грошової 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” 

 

 

Секретар ради                                                           Галина КУЦЕНКО 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n2
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