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ПРОЕКТ РІШЕННЯ 
 

№VIIІ/8/__                                                                                                     від __06.2021 року 

Про затвердження змін та доповнень до 

Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через відділ “ЦНАП” Збаразької 

міської ради 

 

 

 З метою забезпечення надання громадянам Збаразької міської територіальної громади 

різноманітних адміністративних послуг та розширення спектру адміністративних послуг, що 

надаються відділом “ЦНАП” Збаразької міської ради, відповідно до статей 8 та 12 Закону 

України “Про адміністративні послуги”, розглянувши розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 11.10.2017 р. №782 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 16.05.2014р. №523 “Деякі питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” (зі змінами), постанову 

Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року №783 “Про внесення змін до деяких актів 

Кабінету Міністрів України”, рішення сесії міської ради від 05.03.2021 року № VІІІ/6/14 “Про 

доповнення Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ “ЦНАП” Збаразької 

міської ради”, наказ Міністерства соціальної політики від 18.03.2021 року №136 “Про 

затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального 

захисту населення”, лист УСЗН Тернопільської РДА від 29.04.2021р.              №01-15/1094 “Про 

надання адміністративних послуг” (вх.№05-1609/2.6 від 30.04.2021р.), лист управління 

економіки та залучення інвестицій Збаразької міської ради від 07.05.2021р. №01-30 (вх.№05-

1852/2.6 від 19.05.2021р.), листи Південно-західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) від 27.04.2021р. №61.0-0./1508-21                        

(вх.№05-1585/2.6 від 28.04.2021р.), від 12.05.2021р. №6.7-0./1575-21 від 12.05.2021р.           

(вх.№05-1857/2.6 від 20.05.2021р), лист відділу архітектури та містобудування Збаразької 

міської ради від 10.06.2021р. №_____ (вх.№05-______ від 10.06.2021р.), лист Збаразького 

відділення ПФУ від ___.06.2021р. №_____ (вх.№05-______ від __.06.2021р.), лист керівника 

команди Раунд 4 програми “ULEAD з  Європою” вих.№R4/415 від 22.03.2021 року (вх.№05-

1140/2.6 від 29.03.2021 року), враховуючи рішення сесії №VIІI/8/__   від ___ червня 2021 року 

“Про укладення Угоди про спільну діяльність з питань надання адміністративних послуг у 

сфері державної реєстрації громадських формувань та статутів територіальних громад через 

Центр надання адміністративних послуг Збаразької міської ради”, зміни до законодавства про 

адміністративні послуги, в тому числі щодо застосування Реєстру адміністративних послуг для 

формування переліків послуг ЦНАП та їх ідентифікації/кодування, керуючись Законом 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

                                                                                                       

ВИРІШИЛА 

 

     1. Затвердити адміністративні послуги Розділу 02 Реєстрація/зняття з реєстрації 

мешканців Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ “Центр надання 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190783.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190783.html
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адміністративних послуг” Збаразької міської ради (далі - Перелік) в новій редакції*. 

     1.1 Доповнити Розділ 02 Переліку послугами 02-02.1 Реєстрація місця проживання 

дитини до 14 років, 02-07 Надання письмової інформації про реєстрацію/основне місце 

проживання спадкодавця (інформація для оформлення спадщини) та 02-08 Надання 

письмової інформації про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб. 
          1.2 Змінити назви послуг: 

02-02 Зняття з реєстрації місця проживання** 

02-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи або місця 

перебування особи 

02-05 Реєстрація місця перебування** 

 2. Доповнити Розділ 07 Інші питання місцевого значення (містобудування, житло, 

благоустрій тощо) Переліку послугою управління економіки та залучення інвестицій 

Збаразької міської ради - 07-30 Повідомна реєстрація колективних договорів, змін та 

доповнень до них. 
3. Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 18.03.2021 року 

№136 “Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері 

соціального захисту населення” розділити послуги 

        07-25 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої 

обмежена, на вчинення правочинів щодо: 1) відмови від майнових прав підопічного; 2) видання 

письмових зобов’язань від імені підопічного; 3) укладення договорів, які підлягають 

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

обміну житлового будинку, квартири 

      та 07-29 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: 1) відмови від 

майнових прав підопічного; 2) видання письмових зобов’язань від імені підопічного; 3) 

укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній 

реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; 4) 

укладення договорів щодо іншого цінного майна; 5) управління нерухомим майном або 

майном, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа; 

6) передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, власником 

якого є підопічна недієздатна особа, за договором в управління іншій особі 

відповідно на декілька послуг: 

07-25.1 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, 

на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав підопічного; 

07-25.2 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, 

на вчинення правочинів щодо видання письмових зобов’язань від імені 

підопічного; 

07-25.3 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; 
 

07-29.1 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо відмови від майнових прав 

підопічного; 

07-29.2 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо видання письмових 

зобов’язань від імені підопічного; 

07-29.3 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; 

07-29.4 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо укладення договорів щодо 

іншого цінного майна; 



07-29.5 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо управління нерухомим 

майном або майном, яке потребує постійного управління, власником якого є 

підопічна недієздатна особа; 

07-29.6 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо передання нерухомого 

майна або майна, яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна 

недієздатна особа, за договором в управління іншій особі. 

     3.1  Відповідно до наказу Міністерства соціальної політики від 18.03.2021 року №136 “Про 

затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального 

захисту населення”доповнити Розділ 07 Переліку адміністративною послугою 07-25.4 Видача 

піклувальнику дозволу на надання згоди особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення 

правочинів щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна 
   3.2 У зв'язку зі зміною суб'єкта надання адміністративної послуги виключити з Розділу 07 

адміністративну послугу 07-02 Присвоєння та зміна юридичних адрес та додати її до   Розділу 

10 Послуги відділу архітектури та містобудування Збаразької міської ради за номером 10-19 

Присвоєння та зміна юридичних адрес, аналогічно адміністративну послугу 07-03 Видача 

довідки про адресу об'єкта нерухомого майна з Розділу 07 додати в Розділ 10 за номером 10-

18 Видача довідки про адресу об'єкта нерухомого майна. 

    3.3 Змінити назву адміністративних послуг: 

      07-01 з “Встановлення земельного сервітуту” на “Встановлення обмеженого платного або 

безоплатного користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)” 

    07-04 з “Видача дозволу на видалення зелених насаджень” на “Видача ордеру на видалення 

зелених насаджень” 

        07-12 з “Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій 

сфери обслуговування” на “Встановлення зручного для населення режиму роботи 

підприємств комунального господарства, торгівлі та громадського харчування, 

побутового обслуговування, що належать до комунальної власності відповідних 

територіальних громад” ; 

      3.4  Розділити адміністративну послугу 07-07 Видача ордера на жиле приміщення, на 

службове жиле приміщення на дві: 07-07 Видача ордера на жиле приміщення та 07-07.1 

Видача ордера на службове жиле приміщення. 
   3.5 У зв'язку зі змінами в Земельному кодексі України виключити з Переліку адміністративну 

послугу 07-21 Видача висновку погодження документації із землеустрою. 

       3.6 Видалити з Переліку адміністративну послугу 07-23 Видача копії свідоцтва про право 

власності на державне приватизоване житло. 

       4. Змінити Розділ 08 Питання соціального захисту громадян Переліку відповідно до 

вимог наказу Мінсоцполітики від 18.03.2021 року №136 та листа УСЗН Тернопільської РДА 

від 29.04.2021р. №01-15/1094 (вх.№05-1609/2.6 від 30.04.2021р.), затвердивши 46 

адміністративних послуг соціального характеру взамін існуючих. 

5. Змінити назву Розділу 05 Переліку з ”Реєстрація бізнесу” на “Реєстрація бізнесу та 

громадських об`єднань”. 

5.1 Доповнити Розділ 05 Реєстрація бізнесу та громадських об`єднань Переліку 

адміністративними послугами у сфері державної реєстрації громадських формувань та 

статутів територіальних громад та ін. (61 адміністративна послуга) відповідно до наданого 

Переліку адміністративних послуг Південно-західного міжрегіонального управління 

Міністерства юстиції (м.Івано-Франківськ) у сфері державної реєстрації громадських 

формувань та статутів територіальних громад, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг (додаток 2 до листа від 12.05.2021р. №6.7-0./1575-21 від 12.05.2021р. 

(вх.№05-1857/2.6 від 20.05.2021р), присвоїти даним послугам нумерацію починаючи з 05-24 

по 05-84. 

5.2 В Розділі 05 Переліку з назв послуг 05-01 та 05-16 виключити слова “(крім 

громадського формування)”, відповідно послуга 05-01 матиме назву “Державна реєстрація 

створення юридичної особи”, послуга 05-16 - “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”. 

Змінити назву послуги 05-13 з “Державна реєстрація фізичної особи підприємцем” на 

“Державна реєстрація фізичної особи- підприємця”*      

        6.  Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 р. 

№782 “Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014р. 

№523 “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг” (зі змінами) розділити адміністративну послугу       Розділу 

06  06-24 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 

(використання) відповідно на дві різні послуги, змінивши в назві слово “видача” на “надання” 

з урахуванням вимог щодо застосування Реєстру адміністративних послуг для формування 

переліків послуг ЦНАП: 

           06-24 Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю); 

          06-24.1 Надання довідки про наявність у Державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її цільового призначення (використання); 

6.1 З урахуванням вимог щодо застосування Реєстру адміністративних послуг для 

формування переліків послуг ЦНАП змінити назви адміністративних послуг* Розділу 06 

Земельні питання: 

06-22 Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, 

яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу; 

06-27 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з 

картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти 

(плану); 

06-28.1 Внесення до Державного земельного кадастру змін до відомостей про земельну 

ділянку з видачею витягу; 

06-02 Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та 

оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності; 

           06-07 Видача рішенння про продаж земельних ділянок комунальної власності; 

     06-11 з “Затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки” на “Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення”. 

  7.  Відповідно до вимог листа керівника команди Раунд 4 програми “ULEAD з  

Європою” вих.№R4/415 від 22.03.2021 року (вх.№05-1140/2.6 від 29.03.2021 року) змінити 

назви адміністративних послуг  Розділу 10 Послуги відділу архітектури та містобудування 

Збаразької міської ради 10-08 з “Оформлення паспорта прив'язки для провадження 

підприємницької діяльності” на “Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для 

здійснення  підприємницької діяльності” та послуги 10-09 з “Продовження строку дії паспорта 

прив'язки для провадження підприємницької діяльності” на “Продовження строку дії паспорта 

прив'язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності”. 

 7.1 Адміністративну послугу Розділу 07  07-20 Видача паспорта прив’язки тимчасової 

споруди (ТС) вилучити з Переліку у зв`язку з тим, що вона дублює адміністративну послугу  

Розділу 10 Послуги відділу архітектури та містобудування Збаразької міської ради 10-08 

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для здійснення  підприємницької 

діяльності. 

         8. Розглянувши пункт 2 рішення виконкому від 19.03.2021 року №52 “Про затвердження 

інформаційних  та технологічних карток  адміністративних послуг відділу “Центр надання 

адміністративних послуг” Збаразької міської ради (зі змінами)”, з метою впорядкування 

Переліку, адміністративні послуги 06-13 Надання дозволу на розробку детального плану 

території та 06-14 Затвердження детального плану території вилучити з Розділу 06 земельні 



питання та включити до Розділу 10 Послуги відділу архітектури та містобудування 

Збаразької міської ради та, відповідно, змінити їх нумерацію: 10-16 Надання дозволу на 

розробку детального плану території,  10-17 Затвердження детального плану території. 

         9. Змінити назву послуги 04-04 в Розділі 04 Реєстрація нерухомості з “Внесення 

змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно” на “Внесення змін до 

записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” 

     10. З метою забезпечення якісного та швидкого обслуговування мешканців громади 

шляхом надання адміністративних послуг ПФУ через відділ “ЦНАП” Збаразької міської ради, 

змінити Розділ 09 Послуги Пенсійного фонду Переліку відповідно до вимог листа керівника 

команди Раунд 4 програми “ULEAD з  Європою” вих.№R4/415 від 22.03.2021 року (вх.№05-

1140/2.6 від 29.03.2021 року), затвердивши 10 оновлених адміністративних послуг соціального 

характеру взамін існуючих (а саме, змінено назви раніше затверджених послуг та розділено 

комплексні послуги на декілька окремих). 

      11. Затвердити в цілому змінений та доповнений Перелік адміністративних послуг, 

які надаються через відділ “Центр надання адміністративних послуг” Збаразької міської ради 

з урахуванням вимог щодо застосування Реєстру адміністративних послуг для формування 

переліків послуг ЦНАП та їх ідентифікації/кодування (додаток 1) 

    12. На черговому засіданні виконавчого комітету Збаразької міської ради затвердити 

інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг відповідно до затверджених 

даним рішенням змін та доповнень. 

 

*у пунктах 1, 3, 5, 6, 9 даного рішення жирним шрифтом зазначені зміни та доповнення у 

назвах адміністративних послуг 

** з назви послуг виключено слово “особи” 

 

 

 

 

Збаразький міський голова          Р.С. Полікровський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


