
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII СКЛИКАННЯ 

ОДИНАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/11/12       від 18 жовтня 2021 року 

Про внесення змін до Переліку  

адміністративних послуг, які  

надаються через відділ "ЦНАП"  

Збаразької міської ради 

 

 З метою забезпечення надання громадянам Збаразької міської 

територіальної громади адміністративних послуг відповідно до вимог чинного 

законодавства, розглянувши розпорядження КМУ від 16.05.2014р. № 523 (в 

редакції розпорядження КМУ від 18.08.2021р. №969-р) “Деякі питання надання 

адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг”, лист 

Тернопільської обласної державної адміністрації від 15.09.2021р. №02-7464/11 

(вх.№05-4295/2.6 від 15.09.2021р.) “Щодо розширення переліку 

адміністративних послуг”, Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області від 01.10.2021 року №18-19-0.91-3559/2-21 (вх.№05-

4575/2.6 від 08.10.2021 року), лист Підволочиського відділення управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільської 

області від 18.10.2021р. №603/19-01-11 (вх.№05-4658/2.6 від 18.10.2021р.), 

керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки та рекомендації депутатської комісії Збаразької міської 

ради з питань законності, правової політики, регламенту, місцевого 

самоврядування, підприємництва та прав споживачів, міська рада 
 

ВИРІШИЛА 
 

1. У Розділі 06 Земельні питання Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через відділ “ЦНАП” Збаразької міської ради (далі - Перелік) 

адміністративну послугу 06-08 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі її в оренду, 

власність або користування змінити на наступні:  

06-08.1 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для послідуючого продажу; 



06-08.2 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у користування; 

06-08.3 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі її в оренду. 

 

1.1 З метою впорядкування Переліку виключити з Розділу 07 Інші 

питання місцевого значення (містобудування, житло, благоустрій тощо) 

послугу 07-01 Встановлення обмеженого платного або безоплатного 

користування чужою земельною ділянкою (сервітуту), перенести у Розділ 06 

Земельні питання і присвоїти, відповідно, номер 06-33. 

 

2. Доповнити Розділ 06 Земельні питання Переліку наступними 

адміністративними послугами 

2.1 Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській області: 

1 06-30 Виправлення технічної помилки у відомостях Державного 
земельного кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення 

2 06-31 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі копій документів, що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру 

3 06-32 Надання довідки про осіб, які отримали доступ до 
інформації про суб’єкта речового права у Державному земельному 
кадастрі 

 

2.2 Відділу містобудування та земельних відносин Збаразької міської 

ради: 

1 06-34 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, що 

забезпечує еколого-економічне обґрунтування сівозміни та 

впорядкування угідь 

2 06-35 Надання права користування чужою земельною ділянкою для 

забудови (суперфіцій) 

3 06-36 Видача рішення про припинення права власності на земельну 

ділянку, права постійного користування земельною ділянкою у разі 

добровільної відмови землевласника, землекористувача 

4 06-37 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації 

5 06-38 Затвердження технічної документації з бонітування ґрунтів 

6 06-39 Затвердження технічної документації з економічної оцінки 

земель 

7 06-40 Затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів 

8 06-41 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

9 06-42 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, на якій розташовані 



об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та 

юридичних осіб 

 

3. Укласти Угоду про співробітництво з надання адміністративних послуг 

у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - 

Угода) між Підволочиським відділенням управління виконавчої дирекції Фонду 

соціального страхування України в Тернопільської області та Збаразькою 

міською радою (додаток 1). 

 

4. Уповноважити міського голову підписати вищевказану Угоду. 

 

5. Доповнити Перелік Розділом 11 Послуги Підволочиського 

відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Тернопільської області і, відповідно, наступними 

адміністративними послугами: 

1 1
1-01 

Призначення страхових виплат членам сім’ї, батькам, 
утриманцям померлого медичного працівника у разі його смерті, 
що настала внаслідок його інфікування гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, 
під час виконання професійних обов’язків в умовах підвищеного 
ризику зараження 

2 1
1-02 

Призначення страхової виплати медичному працівнику у 
разі встановлення групи інвалідності та ступеня втрати 
працездатності протягом одного календарного року у зв’язку з 
інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, під час виконання 
професійних обов’язків в умовах підвищеного ризику зараження 

  

6. Затвердити Перелік в цілому (додаток 2). 

 

7. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних 

послуг відповідно до затверджених даним рішенням змін на черговому 

засіданні виконавчого комітету Збаразької міської ради. 

 
 
 

 
Збаразький міський голова      Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Додаток 1  

рішення Збаразької міської ради 

від 18.10.2021р. №VІІІ/11/12 
 

 

УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

з надання адміністративних послуг у сфері загальнообов’язкового 

державного соціального страхування 
 

Предмет Угоди 

1.1. Сторони Збаразька міська рада в особі Збаразького міського голови 

Полікровського Романа Степановича, який діє відповідно до Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, (далі – Місцева рада) з однієї сторони, 

та Управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в 

Тернопільській області в особі в.о. начальника Підволочиського відділення  

управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в 

Тернопільській області Городницького Володимира Андрійовича, який діє на 

підставі Положення про Підволочиське відділення управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській області 

затвердженого наказом №37-од від 24 січня 2018 року та довіреності №35 від 

04.06.2021 року, зобов’язуються діяти спільно під час надання 

адміністративних послуг у сфері загальнообов’язкового державного 

соціального страхування з метою їх наближення до мешканців Збаразької 

міської територіальної громади шляхом: 

- обслуговування громадян, які звертаються для отримання 

адміністративних послуг у сфері загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, що встановлені чинним законодавством України, 

через відділ “Центр надання адміністративних послуг” (далі – ЦНАП) 

Збаразької міської ради;  

- скорочення часових та інших витрат громадян, пов’язаних із 

отриманням адміністративних послугу сфері загальнообов’язкового державного 

соціального страхування; 

- забезпечення надання інформаційної допомоги з питань, що входять до 

компетенції Сторін; 

- обміну інформаційними та методичними матеріалами із зазначених 

питань; 

- проведення консультацій для обговорення та узгодження дій, 

спрямованих на покращення якості співпраці. Під час надання консультацій 

можуть розглядатися поточні та перспективні питання взаємодії між 

Сторонами. 

1.2. Ця Угода визначає всі принципи і напрями співпраці між Сторонами 

щодо надання адміністративних послуг у сфері загальнообов’язкового 

державного соціального страхування. 



1.3. У процесі спільної діяльності Сторони зобов’язуються будувати свої 

взаємовідносини на принципах законності, добровільності, рівноправності, 

прозорості та відкритості, відповідальності за результати спільної діяльності. 

 

2. Права та обов’язки органу Фонду соціального страхування 

України в Тернопільській області 

2.1. Сприяти всебічній інформованості населення про адміністративні 

послуги у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

2.2. Надавати адміністративні послуги у сфері загальнообов’язкового 

державного соціального страхування мешканцям Збаразької міської 

територіальної громади шляхом взаємодії з ЦНАП Збаразької міської ради 

згідно з переліком адміністративних послуг, суб’єктом надання яких є 

управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в 

Тернопільській області (його відокремлені структурні підрозділи), зокрема, 

визначених Переліком адміністративних послуг органів виконавчої влади, які 

надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженим 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р (зі 

змінами) (далі – Перелік). 

2.3. У разі необхідності, здійснювати консультування суб’єктів звернення 

у приміщенні ЦНАП Збаразької міської ради за графіком. 

2.4.Забезпечити надання адміністративних послуг у сфері 

загальнообов’язкового державного соціального страхування через ЦНАП 

Збаразької міської ради шляхом розміщення у цьому ЦНАП працівників 

відокремлених підрозділів управління виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Тернопільській області за наданими Збаразькою 

міською радою робочими місцями. 

2.5. Брати участь в організації та проведенні семінарів, тренінгів, нарад,  

інших інформаційних та консультаційних заходів.   

2.6. Здійснювати інші передбачені чинним законодавством України 

повноваження. 

 

3. Права та обов’язки Місцевої ради 

3.1. Здійснювати прийом заяв (вхідних пакетів документів), їх передачу 

належному виконавцю до виконання та видачу результатів надання 

адміністративних послуг управлінням  виконавчої дирекції Фонду соціального 

страхування України в Тернопільській області (його відокремленими 

структурними підрозділами) мешканцям Збаразької міської територіальної 

громади у ЦНАП Збаразької міської ради. 

3.2. Сприяти доступності мешканців територіальної громади до 

адміністративних послуг у сфері загальнообов’язкового державного 

соціального страхування  у межах територіальної громади. 



3.3. Забезпечити відповідність приміщення та іншої інфраструктури 

ЦНАП нормативним вимогам доступності осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення. 

3.4. Проводити роз’яснювальну роботу щодо адміністративних послуг у 

сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування серед 

громадян, що проживають на території громади. 

3.5. Надавати пропозиції та необхідну інформацію для забезпечення 

якісного надання адміністративних послуг у сфері загальнообов’язкового 

державного соціального страхування  

3.6. У разі участі працівників відокремлених підрозділів управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській 

області у наданні консультацій у приміщенні ЦНАП Збаразької міської ради, 

забезпечувати їх належними умовами праці. 

3.7 Під час роботи працівників відокремлених підрозділів управління 

виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Тернопільській 

області у приміщенні ЦНАП забезпечити їх належними робочими місцями. 

3.10. Здійснювати інші передбачені чинним законодавством України 

повноваження. 

 

4. Строк дії Угоди 

4.1. Угоду укладено на невизначений строк у двох примірниках (по 

одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну силу. 

4.2. Припинення дії Угоди, а також внесення змін та доповнень 

здійснюється за взаємною згодою Сторін. У разі бажання однієї із Сторін 

припинити дію Угоди, вона повинна повідомити про це іншу Сторону за два 

календарних місяці до дати припинення угоди. 

4.3. Угода набуває чинності з дня її підписання. 

 

5. Відповідальність Сторін та порядок розв’язання спорів 

5.1. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу виконання умов 

цієї Угоди або пов’язані із нею, вирішуються шляхом переговорів між 

Сторонами. 

У разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спірні питання 

вирішуються в судовому порядку. 

5.2. Сторони несуть відповідальність одна перед одною відповідно до 

чинного законодавства України. 

6. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін: 

 

Управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування 

України в Тернопільській області  
 

 

 

 

 



Підволочиське відділення 

управління виконавчої дирекції 

Фонду соціального страхування 

України  

в Тернопільської області 
 

адреса: 47800  

смт. Підволочиськ  

вул. Д.Галицького, 33/5. 

тел. (03543) 2-17-35 

Платіжні реквізити:  

р/р UA848201720355499602700700988                  

Державна казначейська служба 

України, м. Київ 

МФО 820172, код ЄДРПОУ 41449689 
 
 

В.о. начальника відділення 
 
 
 
 

______________ В.А. Городницький 
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Додаток 2  

рішення Збаразької міської ради 

від 18.10.2021р. №VІІІ/11/12 
 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через відділ 

“Центр надання адміністративних послуг” Збаразької міської ради 
 

№ 

з/п 
Код 

послуг

и 

Іденти

фікатор 

послуг

и в 

Реєстрі 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти України, 

якими передбачено надання 

адміністративної послуги 

 

01 Реєстрація актів цивільного стану * 
 

 01-01 00030 Державна реєстрація народження 01-01 включено до 

комплексної послуги 

“єМалятко” 01369 з приміткою 

“дитини та її походження” 

 
 

Закон України «Про державну 

реєстрацію актів цивільного 

стану» 

 01-02 00033 Державна реєстрація смерті 

 01-03 00031 Державна реєстрація шлюбу 

 01-04 00032 Державна реєстрація розірвання 

шлюбу 

 01-05 00868 Державна реєстрація зміни імені 

 01-06 00983 Внесення змін до актових записів 

цивільного стану, їх поновлення та 

анулювання. 

 

02 Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців 
 

 02-01 00034 Реєстрація місця проживання особи 

 

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 
 

02-01.1 включено до 

комплексної послуги 

“єМалятко” 01369 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2016 №207 

«Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до 

Єдиного державного 

демографічного реєстру». 

 02-

01.1 

01217 Реєстрація місця проживання дитини 

до 14 років 

 02-02 00037 Зняття з реєстрації місця 

проживання 

 

 02-03 00038 Видача довідки про реєстрацію 

місця проживання особи або місця 

перебування особи 

 02-04 00039 Видача довідки про зняття з 

реєстрації місця проживання 

 02-05 00040 Реєстрація місця перебування 



 02-06 00029 Внесення до паспорта громадянина 

України відомостей про зміну 

нумерації будинків, перейменування 

вулиць (проспектів, бульварів, площ, 

провулків, кварталів тощо), 

населених пунктів, адміністративно-

територіальних одиниць, зміни в 

адміністративно-територіальному 

устрої 

 02-07 01245 Надання письмової інформації про 

реєстрацію/основне місце 

проживання спадкодавця 

(інформація про оформлення 

спадщини) 

 

 02-08 00201 Надання письмової інформації про 

зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб 

 

 

03 Паспортні послуги 
 

 03-01 00026 Вклеювання до паспорта 

громадянина України (зразка 1994 

року) фотокартки при досягненні 25- 

і 45-річного віку 

Положення про паспорт 

громадянина України, 

затвердженого Постановою 

ВРУ «Про затвердження 

положень про паспорт 

громадянина України та про 

паспорт громадянина України 

для виїзду за кордон» від 

26.06.1992р. №2503-XII 
 

04 Реєстрація нерухомості 
 

 04-01 00041 Державна реєстрація права власності 

на нерухоме майно 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» 
 

 04-02 00042 Державна реєстрація іншого 

(відмінного від права власності) 

речового права на нерухоме майно 

 04-03 00043 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) 

 04-04 00046 Внесення змін до записів 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 



 04-05 00047 Надання інформації з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме 

майно 

 04-06 00049 Взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна 

 04-07 00048 Державна реєстрація обтяжень 

речових прав на нерухоме майно 

 04-08 01174 Заборона вчинення реєстраційних 

дій 

 

05 Реєстрація бізнесу та громадських об`єднань 
 

 05-01 00050 Державна реєстрація створення юридичної особи Закон України 

«Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань» 

 05-02 00087 Державна реєстрація створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування) 

 05-03 00092 Державна реєстрація припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування) 

 05-04 00090 Державна реєстрація внесення змін до відомостей 

про відокремлений підрозділ юридичної особи 

(громадського формування), 

 05-05 00073 Державна реєстрація рішення про припинення 

юридичної особи (крім громадського формування) 

 05-06 00083 Державна реєстрація рішення про відміну рішення 

про припинення юридичної особи (крім 

громадського формування) 

 05-07 00094 Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 

комісії) юридичної особикрім громадського 

формування) 

 05-08 00057 Державна реєстрація переходу юридичної особи 

на діяльність на підставі модельного статуту (крім 

громадського формування) 

 05-09 00056 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на підставі 

власного установчого документа (крім 

громадського формування) 

 05-10 00097 Державна реєстрація припинення юридичної особи 

в результаті її ліквідації (крім громадського 

формування) 

 05-11 00100 Державна реєстрація припинення юридичної особи 

в результаті її реорганізації (крім громадського 

формування) 

 05-12 00058 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної 

особи (крім громадського формування) 

 05-13 00106 Державна реєстрація фізичної особи- підприємця 



 05-14 00107 Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи — підприємця за її 

рішенням 

 05-15 00054 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) 

 05-16 00052 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 

 05-17 00108 Державна реєстрація змін до відомостей про 

фізичну особу – підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

 05-18 00109 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 

 05-19 01179 Виправлення помилок, допущених у відомостях 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб -підприємців та громадських 

формувань 

 05-20 00235 Видача виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 

громадських формувань у паперовій формі для 

проставляння апостиля 
 

Закон України 

«Про громадські 

об’єднання», 

Закон України 

“Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб — 

підприємців та 

громадських 

формувань” 
 

 05-

20.1 
00234 Видача витягу з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 

громадських формувань. 

 05-

20.2 
00236 Видача  документів, що містяться в реєстраційній 

справі відповідної юридичної особи, громадського 

формування, що не має статусу юридичної особи, 

фізичної особи — підприємця 

 05-21 00683 Підтвердження відомостей про кінцевого 

бенефіціарного власника юридичної особи 

 05-22 00055 Державна реєстрація змін до відомостей про 

громадське об’єднання, що не має статусу 

юридичної особи, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб — підприємців та громадських формувань 

 05-23 00494 Державна реєстрація створення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки. 
ЗУ “Про 

професійних 

творчих 

працівників та 
 05-24 00554 Державна реєстрація включення відомостей про 

творчу спілку, територіальний осередок творчої 



спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, 

відомості про які не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

творчі спілки”, 

“Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань” 

 05-25 00589 Державна реєстрація змін до відомостей про 

творчу спілку, територіальний осередок творчої 

спілки, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, у тому 

числі змін до установчих документів. 

 05-26 00566 Державна реєстрація рішення про припинення 

творчої спілки, територіального осередку творчої 

спілки. 

 05-27 00555 Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 

комісії) творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки. 

 05-28 00566 Державна реєстрація припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки в 

результаті ліквідації. 

 05-29 00579 Державна реєстрація припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки в 

результаті реорганізації. 

 05-30 00583 Державна реєстрація створення професійної 

спілки, організації професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок . 

ЗУ “Про 

професійні 

спілки, їх права 

та гарантії 

діяльності”, 

“Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань” 

 05-31 00582 Державна реєстрація включення відомостей про 

професійну спілку, об’єднання професійних 

спілок, організацію професійних спілок, 

зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості 

про які не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань. 

 05-32 00570 Державна реєстрація змін до відомостей про 

професійну спілку, організацію професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів. 

 05-33 00586 Державна реєстрація рішення про припинення 

професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок. 

 05-34 00585 Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 

комісії) професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок. 

 05-35 00586 Державна реєстрація припинення професійної 

спілки, організації професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок. 



 05-36 00643 Державна реєстрація припинення професійної 

спілки, організації професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок в результаті реорганізації. 

 05-37 00657 Державна реєстрація створення організації 

роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців. 

ЗУ “Про 

організації 

роботодавців, їх 

об'єднання, 

права і нарантії 

їх дільності”, 

“Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань” 

 05-38 00645 Державна реєстрація включення відомостей про 

організацію роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 

року, відомості про які не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

 05-39 00608 Державна реєстрація змін до відомостей про 

організацію роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, у 

тому числі змін до установчих документів. 

 05-40 00658  Державна реєстрація рішення про припинення 

організації роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців. 

 05-41 00659 Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 

комісії) організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців. 

 05-42 00606 Державна реєстрація припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

в результаті ліквідації. 

 05-43 00660 Державна реєстрація припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

в результаті реорганізації. 

 05-44 00051 Державна реєстрація створення громадського 

об’єднання. 

ЗУ “Про 

громадські 

об'єднання”, 

“Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань” 

 05-45 00053 Державна реєстрація включення відомостей про 

громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 

2004 року, відомості про яке не містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

 05-46 00055 Державна реєстрація змін до відомостей про 

громадське об'єднання, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, у 

тому числі змін до установчих документів. 

 05-47 00086 Державна реєстрація рішення про виділ 

громадського об'єднання. 

 05-48 00077  Державна реєстрація рішення про припинення 

громадського об'єднання. 

 05-49 00084  Державна реєстрація рішення про відміну 

рішення про припинення громадського об'єднання. 

 05-50 00335 Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 



комісії) громадського об'єднання. 

 05-51 00098  Державна реєстрація припинення громадського 

об'єднання в результаті його ліквідації. 

 05-52 00102 Державна реєстрація припинення громадського 

об'єднання в результаті його реорганізації. 

 05-53 00089 Державна реєстрація створення відокремленого 

підрозділу громадського об'єднання. 

 05-54 00091 Державна реєстрація внесення змін до відомостей 

про відокремлений підрозділ громадського 

об'єднання. 

 05-55 00093 Державна реєстрація припинення відокремленого 

підрозділу громадського об'єднання. 

 05-56 00667 Державна реєстрація створення структурного 

утворення політичної партії 
ЗУ “Про 

політичні партії 

в Україні”, “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань” 

 05-57 00669 Державна реєстрація включення відомостей про 

структурне утворення політичної партії, 

зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості 

про яке не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань. 

 05-58 00672 Державна реєстрація змін до відомостей про 

структурне утворення політичної партії, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань. 

 05-59 00675 Державна реєстрація рішення про припинення 

структурного утворення політичної партії. 

 05-60 00668 Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 

комісії) структурного утворення політичної партії. 

 05-61 00674 Державна реєстрація припинення структурного 

утворення політичної партії в результаті його 

ліквідації. 

 05-62 00670 Державна реєстрація припинення структурного 

утворення політичної партії в результаті його 

реорганізації. 

 05-63 00110 Державна реєстрація громадського об’єднання, що 

не має статусу юридичної особи 
ЗУ “Про 

громадські 

об'єднання”, 

“Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань” 

 05-64 00111 Державна реєстрація змін до відомостей про 

громадське об’єднання, що не має статусу 

юридичної особи, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань 

 05-65 00076 Державна реєстрація припинення громадського 

об'єднання, що не має статусу юридичної особи. 

 05-66  Державна реєстрація структурного утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної 

особи. 

ЗУ “Про 

політичні партії 

в Україні”, “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

 05-67  Державна реєстрація змін до відомостей про 

структурне утворення політичної партії, що не має 

статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному 



державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 
фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань 
 05-68  Державна реєстрація припинення структурного 

утворення політичної партії, що не має статусу 

юридичної особи 

 05-69  Державна реєстрація підтвердження 

всеукраїнського статусу громадського об'єднання. 

ЗУ “Про 

громадські 

об'єднання”, 

“Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань” 

 05-70  Державна реєстрація відмови від всеукраїнського 

статусу громадського об'єднання. 

 05-71  Державна реєстрація постійно діючого 

третейського суду. 

 

 05-72  Державна реєстрація змін до відомостей про 

постійно діючий третейський суд, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

 

 05-73  Державна реєстрація припинення постійно 

діючого третейського суду. 

 

 05-74  Видача виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань  у паперовій формі для 

проставлення апостиля. 

 

 05-75  Видача документів, що містяться в реєстраційній 

справі відповідної юридичної особи, громадського 

формування, що не має статусу юридичної особи, 

фізичної особи – підприємця. 

 

 05-76 00998 Державна реєстрація статуту територіальної 

громади. 
ЗУ “Про місцеве 

самоврядування 

в Україні”  05-77 00996 Державна реєстрація змін до статуту 

територіальної громади. 

 05-78 00995 Скасування державної реєстрації статуту 

територіальної громади. 

 05-79 00997 Видача дубліката свідоцтва про державну 

реєстрацію статуту територіальної громади. 

 05-80  Підтвердження відомостей про 

кінцевогобенефіціарного власника юридичної 

особи. 

 

 05-81 00673 Державна реєстрація рішення про відміну рішення 

про припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки. 

ЗУ “Про 

професійних 

творчих 

працівників та 

творчі спілки”, 

“Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-



підприємців та 

громадських 

формувань” 

 05-82 00664 Державна реєстрація рішення про відміну рішення 

про припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок. 

ЗУ “Про 

професійні 

спілки, їх права 

та гарантії 

діяльності”, 

“Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань” 

 05-83 00607 Державна реєстрація рішення про відміну рішення 

про припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців. 

ЗУ “Про 

організації 

роботодавців, їх 

об'єднання, 

права і нарантії 

їх дільності”, 

“Про державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань” 

 05-84 00671 

 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення 

про припинення структурного утворення 

політичної партії. 

ЗУ “Про 

політичні партії 

в Україні”, “Про 

державну 

реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань” 
 

06 Земельні питання 
 

 06-01  Внесення змін до рішень сесії міської ради 
 

Закон України 

«Про місцеве 

самоврядування 

в Україні» 
 

 06-02 01161 Видача рішення про передачу у власність, надання 

у постійне користування та оренду земельних 

ділянок, що перебувають у державній або 

комунальній власності. 
 

Земельний 

кодекс України, 

Закон України 

«Про Державний 

земельний  

кадастр» 



 

 06-03 00214 Затвердження технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та 

передачі її в оренду, власність або користування 

Земельний 

Кодекс України, 

Закон України 

«Про Державний 

земельний  

кадастр», Закон 

України «Про 

землеустрій» 
 
 

 06-04 
 

 Видача довідки про членство в особистому 

селянському господарстві (ОСГ) 
 

Земельний 

кодекс України 

Закон України 

«Про місцеве 

самоврядування 

в Україні», 

Закон України 

«Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

 06-05  Видача довідки про наявність (користування) у 

фізичної особи земельних ділянок 
 

 06-06 00244 Видача довідки про наявність у фізичної особи 

земельних ділянок 

(форма 3ДФ) 
 

 06-07 00174 Видача рішення про продаж земельних ділянок 

комунальної власності 
 

 06-

08.1 

00207 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для послідуючого продажу 

 
 
 
 

Закон України 

«Про місцеве 

самоврядування 

в Україні», 

 Земельний 

кодекс України, 
 
 
 

Закон України 

«Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності», 

Закон України 

«Про оренду 

землі» 

 06-

08.2 

00199 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

користування 

 06-

08.3 

 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для передачі її в оренду. 
 

 06-09 00182 Затвердження проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок для передачі її в 

оренду, власність або користування. 

 06-10  Надання дозволу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), для передачі її в оренду, власність або 

користування. 

 06-11 00217 Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у разі зміни її 

цільового призначення 

 06-12  Надання дозволу на зміну цільового призначення 

земельної ділянки 

 06-15 00189 Поновлення договорів оренди землі. 
 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170782.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KR170782.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html


 06-16 00192 Припинення договору оренди земельної ділянки 
 

 06-17 00204 Внесення змін в договір оренди землі 
 

 06-18 00198 Надання згоди на передачу земельних ділянок в 

суборенду 

 06-19  Надання дозволу на порушення об`єктів 

благоустрою, проведення земельних робіт. 

 06-

20*** 
00068 Видача витягу з технічної документації про 

нормативно-грошову оцінку земельної ділянки 
Закон України 

«Про оцінку 

земель» 

 06-

21*** 
00066 Видача відомостей з документації із землеустрою, 

що включена до Державного фонду документації 

із землеустрою 

Закон України 

«Про 

землеустрій» 

 06-

22*** 
00080 Виправлення технічної помилки у відомостях з 

Державного земельного кадастру, яка була 

допущена органом, що здійснює його ведення, з 

видачею витягу 

Закон України 

«Про Державний 

земельний  

кадастр» 
 

 06-

23*** 
00072 Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про межі частини земельної ділянки, 

на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з 

видачею витягу 

 06-

24*** 
00064 Надання довідки про наявність та розмір земельної 

частки (паю) 

Земельний 

кодекс України 

 06-

24.1**

* 

00065 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) 

 06-

25*** 

00060 Надання відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі витягу з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку 

Закон України 

«Про Державний 

земельний  

кадастр» 

 06-

26*** 
00061 Надання відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі довідки, що містить узагальнену 

інформацію про землі (території) 
     

 06-

27*** 

00062 Надання відомостей з Державного земельного 

кадастру у формі викопіювання з картографічної 

основи Державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану) 

 06-

28*** 
00070 

 
 

Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про земельну ділянку з видачею витягу 

 06-

28.1**

* 

00071 Внесення до Державного земельного кадастру змін 

до відомостей про земельну ділянку з видачею 

витягу 

 06-

29*** 

00069 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею 

витягу з Державного земельного кадастру 
Закон України 

“Про Державний 

земельний 

кадастр” 

 06-

30*** 
00081 Виправлення технічної помилки у відомостях 

Державного земельного кадастру не з вини органу, 
що здійснює його ведення 



 06-

31*** 
00063 Надання відомостей з Державного земельного 

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

 06-

32*** 
01254 Надання довідки про осіб, які отримали доступ до 

інформації про суб’єкта речового права у 
Державному земельному кадастрі 

 06-33 00212 

Встановлення обмеженого платного або 

безоплатного користування чужою земельною 

ділянкою (сервітуту) 

Закон України 

«Про місцеве 

самоврядування 

в Україні», 

Земельний 

кодекс України, 

Закон України 

«Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Закон України 

«Про оренду 

землі» 

 06-34 

00210 

Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, що забезпечує еколого-економічне 

обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

Закон України 

“Про Державний 

земельний 

кадастр” 

 06-35 

00213 
Надання права користування чужою земельною 

ділянкою для забудови (суперфіцій) 

Закон України 

“Про Державний 

земельний 

кадастр” 

 06-36 

00175 

Видача рішення про припинення права власності 

на земельну ділянку, права постійного 

користування земельною ділянкою у разі 

добровільної відмови землевласника, 

землекористувача 

Земельний 

кодекс України 

 06-37 

00176 
Видача дозволу на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

межах безоплатної приватизації 

Земельний 

кодекс України 

 06-38 
00180 

Затвердження технічної документації з 

бонітування ґрунтів 
—“— 

 06-39 
00181 

Затвердження технічної документації з 

економічної оцінки земель 
—“— 

 06-40 

00179 

Затвердження технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки у 

межах населених пунктів 
—“— 

 06-41 
00182 

Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 

Земельний 

кодекс України 

 06-42 

00208 
Продаж не на конкурентних засадах земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення, на 

якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які 

—“— 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012768.html


перебувають у власності громадян та юридичних 

осіб 

 

07  Інші питання місцевого значення 

(містобудування, житло, благоустрій тощо) 
 

 07-04 00159 Видача ордеру на видалення зелених 

насаджень 
Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» 

 07-05 00256 Взяття громадян на соціальний 

квартирний облік 
Закон України «Про житловий 

фонд соціального 

призначення» 

 07-06 00036 Взяття на облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових 

умов 

Житловий кодекс Української 

РСР 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 07-07 00238 
 

Видача ордера на жиле приміщення 

 07-

07.1 
00240 Видача ордера на службове жиле 

приміщення 

 07-08  Передача у власність громадянам 

жилого приміщення у гуртожитку 

комунальної власності м.Збараж 

 07-09  Про переоформлення ордера на жиле 

приміщення у будинках державного 

або громадського житлового фонду 

при виконавчому комітеті Збаразької 

міської ради (зміна основного 

квартиронаймача) 

 07-10 00183 
 

Видача (продовження дії) дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 
Закон України «Про рекламу» 

 07-11  Надання дозволу на розміщення 

торгівлі, атракціонів, розваг 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

 07-12 00188 Встановлення зручного для 

населення режиму роботи 

підприємств комунального 

господарства, торгівлі та 

громадського харчування, 

побутового обслуговування, що 

належать до комунальної власності 

відповідних територіальних громад 

 07-13  Надання одноразової матеріальної 

(фінансової) допомоги громадянам, 

які є учасниками АТО та ООС 

(Донецька та Луганська область). 

 
 
 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 
 

 Рішення сесії міської ради від 

12.10.2020р. №VII/42/5 “Про 

затвердження Положення про 

порядок надання одноразової 

матеріальної (фінансової) 

допомоги малозабезпеченим 

 07-14  Надання матеріальної (фінансової) 

допомогигромадянам, які були 

мобілізовані до Збройних сил 

України або добровільно вступили 

до Національної гвардії України, що 

стали на захист цілісності України, 

та повернулись із зони АТО та ООС 

(Донецька та Луганська область) у 



разі надання підтверджуючих 

документів, що захворювання 

виникло під час проходження 

служби. 

громадянам, які опинилися у 

скрутній життєвій ситуації і 

проживають 

на території м. Збараж та 

доопрацьованого Переліку 

адміністративних послуг, які 

надаються через відділ 

“ЦНАП” Збаразької міської 

ради” 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 25.07.1997р. 

№ 637 
 

 07-15  Надання матеріальної (фінансової) 

допомогисім'ям, члени яких були 

мобілізовані до Збройних сил 

України або добровільно вступили 

до Національної гвардії України та 

загинули під час захисту цілісності 

України беручи участь у АТО та 

ООС (Донецька та Луганська 

область). 

 07-16  Матеріальна (фінансова) допомога 

громадянам міста, які потерпіли від 

наслідків пожежі — зазнали втрат чи 

пошкодження житла, майна 

 07-17  Надання матеріальної (фінансової) 

допомоги малозабезпеченим 

родинам чи самотнім громадянам, 

які опинилися в скрутній життєвій 

ситуації: у разі тривалого лікування 

та інших особливих обставин. 

 07-18 01241 Надання матеріальної (фінансової) 

допомогина часткове відшкодування 

витрат на поховання непрацюючих 

громадян, що не досягли пенсійного 

віку. 

 07-19  Надання копій та витягів із рішень 

міської ради, виконавчого комітету 

міської ради та розпоряджень 

міського голови (п’ятирічний 

період) 

 

 07-22 00257 Приватизація державного житлового 

фонду 
Закон України 

«Про приватизацію 

державного житлового фонду» 

 07-24 00263 Видача довідки про участь 

(неучасть)  в приватизації житла 

державного житлового фонду 

 

 07-

25.1 

00129 Видача піклувальнику дозволу на 

надання згоди особі, дієздатність 

якої обмежена, на вчинення 

правочинів щодо відмови від 

майнових прав підопічного 

Цивільний кодекс України, 

наказ Мінсоцполітики 

№136 від 18.03.2021р. 

 07-

25.2 
00130 Видача піклувальнику дозволу на 

надання згоди особі, дієздатність 

якої обмежена, на вчинення 

правочинів щодо видання письмових 

зобов’язань від імені підопічного 

Цивільний кодекс України 



 07-

25.3 
00131 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 

Цивільний кодекс України 

 07-

25.4 
01980 Видача піклувальнику дозволу на 

надання згоди особі, дієздатність 

якої обмежена, на вчинення 

правочинів щодо укладення 

договорів щодо іншого цінного 

майна 

Цивільний кодекс України 

 07-26  Підготовка клопотання про 

присвоєння почесного звання 

України “Мати-героїня” 

Закон України «Про державні 

нагороди» 

 07-27  Видача архівних довідок, архівних 

копій, архівних витягів трудового 

архіву Збаразької міської ради 
 

Наказ МЮУ № 295/5 від 

02.03.2015 р. «Про 

затвердження Порядку 

виконання архівними 

установами запитів 

юридичних та фізичних осіб 

на підставі архівних 

документів та оформлення 

архівних довідок (копій, 

витягів)»; 

Наказ МЮУ № 1000/5 від 

18.06.2015 р. «Про 

затвердження Правил 

організації діловодства та 

архівного зберігання 

документів у державних 

органах, органах місцевого 

самоврядування, на 

підприємствах, в установах і 

організаціях» 

 07-28 00122 Видача особі подання про 

можливість призначення її опікуном 

або піклувальником повнолітньої 

недієздатної особи або особи, 

цивільна дієздатність якої обмежена 

Цивільний кодекс України, 

наказ Мінсоцполітики 

№136 від 18.03.2021р. 

 07-

29.1 

 

00123 Видача дозволу опікуну на вчинення 

правочинів щодо відмови від 

майнових прав підопічного 
 

Цивільний кодекс України, 

наказ Мінсоцполітики 

№136 від 18.03.2021р. 



 07-

29.2 
00124 Видача дозволу опікуну на вчинення 

правочинів щодо видання письмових 

зобов’язань від імені підопічного 

Цивільний кодекс України 

 07-

29.3 
00125 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 

Цивільний кодекс України 

 07-

29.4 
00126 Видача дозволу опікуну на вчинення 

правочинів щодо укладення 

договорів щодо іншого цінного 

майна 

Цивільний кодекс України 

 07-

29.5 
00127 Видача дозволу опікуну на вчинення 

правочинів щодо управління 

нерухомим майном або майном, яке 

потребує постійного управління, 

власником якого є підопічна 

недієздатна особа 

Цивільний кодекс України 

 07-

29.6 
01981 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 

Цивільний кодекс України 

 07-30  Повідомна реєстрація колективних 

договорів, змін та доповнень до них. 

 

 

08  Питання соціального захисту громадян 
 

1

8

8 

08-01 00155 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” 

189 08-02 00157 Призначення пільги на придбання 

палива, у тому числі рідкого, 

скрапленого балонного газу для 

побутових потреб   

Бюджетний кодекс України 

190 08-

02.1 
01974 Призначення пільги на оплату 

житла, комунальних послуг 
ЗУ “Про статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”, 

“Про соціальний і правовий 



захист військовослужбовців та 

членів їх сімей”, “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”, “Про 

жертви нацистських 

переслідувань” 

191 08-03 00154 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 

192 08-04 00135 Призначення одноразової 

винагороди жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України “Мати-

героїня” 

Закон України «Про державні 

нагороди України» 

193 08-05  Прийняття рішення щодо 

соціального обслуговування особи 

територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг)* 

Закон України “Про соціальні 

послуги” 
 

* послуга надається відділом 

охорони здоров`ята 

соціального захисту Збаразької 

міської ради 

194 08-06 00141 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” 

195 08-08 00133 Призначення державної соціальної 

допомоги малозабезпеченим сім’ям 
Закон України “Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” 

196 08-09 00143 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” 

197 08-10 00144 Призначення державної допомоги 

при народженні дитини 
Включено до комплексної 

послуги “єМалятко” 01369 

198 08-

10.1 
01775 Призначення одноразової 

натуральної допомоги «пакунок 

малюка» 

Включено до комплексної 

послуги “єМалятко” 01369 

199 08-11 00147 Призначення державної допомоги 

при усиновленні дитини 

 

200 08-12 00149 Призначення державної допомоги на 

дітей, над якими встановлено опіку 

чи піклування 

 
 
 



201 08-13 00150 Призначення державної допомоги на 

дітей одиноким матерям 

 

ЗУ “Про державну соціальну 

допомогу особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з 

інвалідністю” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗУ “Про соціальні послуги” 

202 08-14 00151 Призначення державної соціальної 

допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю 

203 08-15 00152 Призначення надбавки на догляд за 

особами з інвалідністю з дитинства 

та дітьми з інвалідністю 

204 08-16 00096 Призначення державної соціальної 

допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з 

інвалідністю 

205 08-17 00099 Призначення державної соціальної 

допомоги на догляд 

206 08-18 00101 Призначення компенсації за догляд 

фізичній особі, яка надає соціальні 

послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності на 

непрофесійній основі 

207 08-20 00103 Призначення грошової допомоги 

особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, який за 

висновком лікарсько - 

консультативної комісії  закладу 

охорони здоров'я потребує 

постійного стороннього догляду, на 

догляд за нею 

Закон України “Про 

психіатричну допомогу” 
 

208 08-21 00104 Призначення щомісячної адресної 

грошової допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття 

витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних 

послуг 

209 08-23 00112 Призначення одноразової 

грошової/матеріальної допомоги   

особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю 

Закон України “Про основи 

соціальної захищеності особам 

з інвалідністю в Україні” 

210 08-24 00172 Призначення та виплата одноразової 

компенсації сім’ям, які втратили 

годувальника із числа учасників 

ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою 



211 08-25 01191 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 

Закон України “Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

212 08-26 00171 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” 

213 08-

26.1 
00232 Призначення компенсацій та 

допомоги учасникам ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, учасникам ліквідації ядерних 

аварій та випробувань, у військових 

навчаннях із застосуванням ядерної 

зброї, у складанні ядерних зарядів та 

здійснення на них регламентних 

робіт, віднесеним до категорій 1, або 

2, або 3; потерпілим від 

Чорнобильської катастрофи, 

віднесеним до категорій 1, або 2, або 

3; потерпілим від радіаційного 

опромінення віднесеним до 

категорій 1, або 2. 

Закон України “Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

214 08-

26.2 

00170 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” 

215 08-27 00220 Призначення грошової компенсації 

вартості проїзду до санаторно-

курортного закладу і назад особам з 

інвалідністювнаслідок війни та 

прирівняним до них особам 

Закон України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” 

216 08-28 00221 Призначення грошової компенсації 

особам з інвалідністю замість 

санаторно-курортної путівки 

Закон України “Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 



217 08-29 00222 Призначення грошової компенсації 

вартості проїзду до санаторно-

курортного закладу (відділення 

спінального профілю) і назад 

особам, які супроводжують осіб з 

інвалідністю I та II групи з 

наслідками травм і захворюваннями 

хребта та спинного мозку 
Закон України “Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

218 08-30 00223 Призначення грошової компенсації 

вартості самостійного санаторно-

курортного лікування осіб з 

інвалідністю 

219 08-31 00224 Призначення грошової компенсації 

замість санаторно-курортної путівки 

громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської 

катастрофи 

220 08-32 00225 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 

221 08-33 00168 Видача направлення до 

реабілітаційних установ особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

дітям віком до трьох років, які 

належать до групи ризику щодо 

отримання інвалідності 

ЗУ “Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

222 08-34 00117 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 

ЗУ “Про реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні” 

223 08-35 00119 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 

224 08-

37.3 

відсутн

ій 

Видача посвідчень членам сім’ї 

загиблого (померлого) ветерана 

війни 
Закон України “Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту” 225 08-

37.4 
00239 Встановлення статусу учасника 

війни 



226 08-

37.5 
00241 Надання статусу особи з 

інвалідністю внаслідок війни 

227 08-

38.1 
00226 Взяття на облік для забезпечення 

санаторно-курортним лікуванням 

(путівками) осіб з інвалідністю 

228 08-

38.3 
00228 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” 

229 08-

38.4 
00229 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”. 

230 08-39 00242 Видача посвідчення особам з 

інвалідністю та особам з 

інвалідністю з дитинства Закони України „Про 

державну соціальну допомогу 

особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з 

інвалідністю”; „Про державну 

соціальну допомогу особам, 

які не мають права на пенсію, 

та особам з інвалідністю” 

 

 

  

08-41 включено до 

комплексної послуги 

“єМалятко” 01369 ЗУ «Про 

охорону дитинства» 

 

231 08-40 00959 Призначення державної допомоги 

одному з батьків, усиновлювачам, 

опікунам, піклувальникам, одному із 

прийомних батьків, батькам-

вихователям, які доглядають за 

хворою дитиною, якій не 

встановлено інвалідність 

232 08-41 00960 Призначення державної допомоги на 

дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях 

233 08-42 02025 Продовження виплати тимчасової 

державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату 

234 08-43 00751 
Установлення статусу, видача 

посвідчень ветеранам праці 

ЗУ “Про основні засади 

соціального захисту ветеранів 

праці та інших громадян 

похилого віку в Україні” 
 



 
 

09 Послуги Пенсійного фонду** 
 

235 09-01 00246 

00247 
Призначення (перерахунок) пенсій 

ЗУ «Про загальнообов’яз 

кове державне пенсійне 

страхування», 

ЗУ «Про пенсійне 

забезпечення» 

236 09-02 00248 Видача пенсійного посвідчення 

237 09-03  

00249 

00250 

00919 

00920 
 

Видача довідок: 

- про розмір пенсії; 

- про перебування на обліку; 

- про заробітну плату за формою 

ОК-5 

(ОК-2, ОК-7) 

238 09-04 00251 Надання допомоги на поховання 

239 09-05 00252 Переведення пенсії за новим місцем 

проживання 

240 09-06 00253 Зміна способу виплати пенсії 

 

10 Послуги відділу архітектури та містобудування Збаразької міської ради 
 

241 10-01 00156 Видача будівельного паспорта 

забудови земельної ділянки 

Закон України 

«Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

242 10-02 01193 Внесення змін до будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки 

243 10-03 01192 Видача дубліката будівельного 

паспорта забудови земельної ділянки 

244 10-04 00158 Видача містобудівних умов та 

обмежень на проектування об’єкта 

будівництва 

245 10-05 01186 Внесення змін до містобудівних 

умов та обмежень на проектування 

об’єкта будівництва 

246 10-06  Скасування містобудівних умов та 

обмежень на проектування об’єкта 

будівництва 

247 10-07  Розгляд відповідності намірів щодо 

місця розташування тимчасової 

споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

248 10-08 
 
 

00190 Оформлення паспорта прив’язки 

тимчасової споруди для здійснення  

підприємницької діяльності 



249 10-09 00193 Продовження строку дії паспорта 

прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької 

діяльності 

250 10-10  Переведення дачних і садових 

будинків, що відповідають 

державним будівельним нормам, у 

жилі будинки 

251 10-11  Видача довідки на розроблення 

проектно-кошторисної документації 

на газифікацію 

 

252 10-12  Присвоєння адреси щодо об’єкта 

будівництва або закінченого 

будівництвом об’єкта (з 01 серпня 

2021 року) 

ст. 264Закону України „Про 

регулювання містобудівної 

діяльності” 

253 10-13  Коригування адреси щодо об’єкта 

будівництва (з 1 серпня 2021 року) 
ст. 264Закону України „Про 

регулювання містобудівної 

діяльності” 

254 10-14  Видача висновку про погодження 

проекту землеустрою 

 

ЗУ„Про регулювання 

містобудівної діяльності” 

255 10-15  Погодження містобудівного та 

архітектурного проектного рішення 

об`єктівбудівництва 

256 10-16  Надання дозволу на розробку 

детального плану території 

257 10-17 01885 Затвердження детального плану 

території 
 

258 10-18  Зміна адреси щодо закінченого 

будівництвом об’єкта у разі його 

об’єднання, поділу або виділення 

частки (крім квартири, житлового 

або нежитлового приміщення тощо)” 
 

ст. 263Закону України „Про 

регулювання містобудівної 

діяльності” 

259 10-19 00153 Присвоєння та зміна юридичних 

адрес 
 

260 10-20  Присвоєння адреси щодо об’єкта 

будівництва або закінченого 

будівництвом об’єкта (до 01 серпня 

2021 року) 

ст. 265Закону України „Про 

регулювання містобудівної 

діяльності” 

261 10-21  Коригування адреси щодо об’єкта 

будівництва (до 1 серпня 2021 року) 
ст. 265Закону України „Про 

регулювання містобудівної 



діяльності” 

262 10-22  Видача Витягу з Реєстру будівельної 

діяльності щодо інформації про 

присвоєння адрес Єдиної державної 

електронної системи у сфері 

будівництва 
 

Закон України 

«Про регулювання 

містобудівної діяльності» 

 

11 Послуги Підволочиського відділення управління виконавчої дирекції  

Фонду соціального страхування України в Тернопільської області 
 

263 11-01 1732 Призначення страхових виплат 
членам сім’ї, батькам, утриманцям 
померлого медичного працівника у 
разі його смерті, що настала 
внаслідок його інфікування гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, під час виконання 
професійних обов’язків в умовах 
підвищеного ризику зараження 

ЗУ “Про захист населення від 

інфекційних хвороб” 
264 11-02 1733 Призначення страхової виплати 

медичному працівнику у разі 
встановлення групи інвалідності та 
ступеня втрати працездатності 
протягом одного календарного року 
у зв’язку з інфікуванням гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, 
спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, під час виконання 
професійних обов’язків в умовах 
підвищеного ризику зараження 

 
* - послуги будуть надаватися після внесення Мін’юстом доповнення до переліку ЦНАП, через які 

надаватимуться послуги ДРАЦС, затвердженого наказом Мін’юсту від 29.08.2018 №2825/5 

** - послуги Пенсійного фонду будуть надаватися з моменту підписання Угоди із Збаразьким 

відділом обслуговування громадян Головного управління ПФУ в Тернопільській області через ЦНАП 

представниками відділу обслуговування громадян Головного управління ПФУ в Тернопільській 

області відповідно графіку прийому 

*** - послуги Відділу №3 Управління у Тернопільському районі (структурний підрозділ Головного 

управління Держгеокадастру у Тернопільській області) 
 

 

Секретар ради       Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 


