Додаток 1 до рішення
Южненської міської ради
від 22.12. 2020 року
№ 62 - VIІI
Перелік адміністративних послуг,
які надаються виконавчими органами Южненської міської ради
через відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Южненської міської ради

п/н

1

01-01

Адміністративна
послуга

Закони та інші нормативноправові акти, що передбачають
надання послуги

Платна
(безоплатна)
адміністративна
послуга

2
3
4
01 Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
Южненської міської ради
Надання дозволу на
Закон України «Про місцеве Безоплатна
використання символіки
самоврядування в Україні»
м. Южного
04 Міський архів

04-01

Надання архівної довідки

04-02

Надання архівного витягу

04-03

Надання архівної копії

Закон України «Про національний Безоплатна
архівний фонд і архівні установи»;
Наказ Державного комітету архівів
України від 16.03.2001 року № 16;
Наказ Міністерства юстиції України
від 10.02.2012 року № 232/5;
Рішення Южненської міської ради
від 13.02.2011 року № 245-VІ
Закон України «Про національний Безоплатна
архівний фонд і архівні установи»;
Наказ Державного комітету архівів
України від 16.03.2001 року № 16;
Наказ Міністерства юстиції України
від 10.02.2012 року № 232/5; ішення
Южненської міської ради від
13.02.2011 року № 245-VІ
Закон України «Про національний Безоплатна
архівний фонд і архівні установи»;

06-01

06-02

06-03

06-04

06-05

09-01

Наказ Державного комітету архівів
України від 16.03.2001 року № 16;
Наказ Міністерства юстиції України
від 10.02.2012 року № 232/5;
рішення Южненської міської ради
від 13.02.2011 року № 245-VІ
06 Відділ організаційно-протокольної роботи
Надання витягів з
ст. 53 Закону України «Про місцеве Безоплатна
протоколів засідання
самоврядування в Україні», ч.1 ст.1,
виконавчого комітету
ст. ст. 15, 19, 20, 21 Закону України
Южненської міської ради «Про звернення громадян», п.2 ч.1
ст.5, ст. ст. 14, 19, 20, 21 Закону
України «Про доступ до публічної
інформації»
Надання копій рішень
ст. 53 Закону України «Про місцеве Безоплатна
виконавчого комітету
самоврядування в Україні», ч.1 ст.1,
Южненської міської ради ст.ст. 15, 19, 20, 21 Закону України
або копій розпоряджень
«Про звернення громадян», п.2 ч.1
міського голови
ст.5, ст.ст. 14, 19, 20, 21 Закону
України «Про доступ до публічної
інформації»
Надання витягів з
п.11 ст. 59 Закони України «Про Безоплатна
протоколів сесії
місцеве самоврядування в Україні»,
Южненської міської ради ч.1 ст.1, ст. ст. 15, 19, 20, 21 Закону
України «Про звернення громадян»,
п.2 ч.1 ст.5, ст. ст. 14, 19, 20, 21
Закону України «Про доступ до
публічної інформації»
Надання копій рішень
ст. 53 Закону України «Про місцеве Безоплатна
Южненської міської ради самоврядування в Україні», ч.1 ст.1,
ст.ст. 15, 19, 20, 21 Закону України
«Про звернення громадян», п.2 ч.1
ст.5, ст.ст. 14, 19, 20, 21 Закону
України «Про доступ до публічної
інформації»
Надання копій
Ст.53 Закону України «Про місцеве Безоплатна
розпоряджень
самоврядування в Україні», ч.1 ст.1,
Южненського міського
ст.ст. 15, 19, 20, 21 Закону України
голови з питань основної
«Про звернення громадян», п.2 ч.1
діяльності
ст.5, ст.ст.14, 19, 20, 21 Закону
України «Про доступ до публічної
інформації»
09 Відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Южненської міської ради
Державна реєстрація
Закон України «Про державну
Безоплатна
юридичної особи (У тому реєстрацію юридичних осіб,
числі громадського
фізичних осіб-підприємців та
формування)
громадських формувань»

09-02

09-03

09-04

09-05

09-06

09-07

Державна реєстрація змін
до відомостей про
юридичну особу (у тому
числі громадське
формування), що
містяться в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань, у
тому числі змін до
установчих документів
юридичної особи (у тому
числі громадського
формування)
Державна реєстрація
переходу юридичної
особи на діяльність на
підставі модельного
статуту
Державна реєстрація
переходу юридичної
особи з модельного
статуту на діяльність на
підставі установчого
документа
Державна реєстрація
включення відомостей про
юридичну особу (у тому
числі громадське
формування),
зареєстровану до 1 липня
2004 р., відомості про яку
не містяться в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Державна реєстрація
рішення про виділ
юридичної особи (у тому
числі громадського
формування)
Державна реєстрація
рішення про припинення
юридичної особи (у тому
числі громадського
формування)

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Платна

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Згідно чинного
законодавства
України

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Згідно чинного
законодавства
України

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Згідно чинного
законодавства
України

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Згідно чинного
законодавства
України

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Безоплатна

09-08

09-09

09-10

09-11

09-12

09-13

09-14

Державна реєстрація
рішення про відміну
рішення про припинення
юридичної особи (у тому
числі громадського
формування)
Державна реєстрація
зміни складу комісії з
припинення (комісії з
реорганізації,
ліквідаційної комісії),
голови комісії або
ліквідатора (у тому числі
громадського
формування)
Державна реєстрація
припинення юридичної
особи (у тому числі
громадського
формування) в результаті
її ліквідації
Державна реєстрація
припинення юридичної
особи (у тому числі
громадського
формування) в результаті
її реорганізації
Державна реєстрація
створення відокремленого
підрозділу юридичної
особи (у тому числі
громадського
формування)
Державна реєстрація змін
до відомостей про
відокремлений підрозділ
юридичної особи (у тому
числі громадського
формування), що
містяться в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Державна реєстрація
припинення
відокремленого підрозділу
юридичної особи (у тому

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Безоплатна

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Платна

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Безоплатна

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Безоплатна

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Безоплатна

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Платна

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»

Безоплатна

09-15

09-16

09-17

09-18

09-19

числі громадського
формування)
Державна реєстрація
фізичної особи підприємця

Закон України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань»
Державна реєстрація
Закон України «Про державну
включення відомостей про реєстрацію юридичних осіб,
фізичну особу фізичних осіб-підприємців та
підприємця, зареєстровану громадських формувань»
до 1 липня 2004 р.,
відомості про яку не
містяться в Єдиному
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Державна реєстрація змін Закон України «Про державну
до відомостей про фізичну реєстрацію юридичних осіб,
особу - підприємця, що
фізичних осіб-підприємців та
містяться в Єдиному
громадських формувань»
державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань
Державна реєстрація
Закон України «Про державну
припинення
реєстрацію юридичних осіб,
підприємницької
фізичних осіб-підприємців та
діяльності фізичної особи громадських формувань»
- підприємця
Надання відомостей з
Закон України «Про державну
Єдиного державного
реєстрацію юридичних осіб,
реєстру юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та
фізичних осіб громадських формувань»
підприємців та
громадських формувань
(виписка з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань у
паперовій формі для
проставляння апостиля,
витяг з Єдиного
державного реєстру
юридичних осіб, фізичних
осіб - підприємців та
громадських формувань,

Безоплатна

Згідно чинного
законодавства
України

Згідно чинного
законодавства
України

Безоплатна

Платна

09-20

09-21

09-22

09-23

09-24

09-25

09-26

09-27

09-28

копії документів, що
містяться в реєстраційній
справі відповідної
юридичної особи,
громадського
формування, що не має
статусу юридичної особи,
фізичної особи підприємця)
Прийом та видача
документів для державної
реєстрації статутів
територіальних громад

Прийом та видача
документів для державної
реєстрації громадських
формувань із статусом
юридичної особи, та
внесення змін до
відомостей, що містяться
у ЄДР
Державна реєстрація
права власності на
нерухоме майно
Державна реєстрація
інших (відмінних від
права власності) речових
прав на нерухоме майно
Державна реєстрація
обтяжень нерухомого
майна
Взяття на облік
безхазяйного нерухомого
майна
Внесення змін до записів
Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень
Скасування державної
реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх
обтяжень
Скасування запису
Державного реєстру

Закон України "Про місцеве
Безоплатна
самоврядування"
Постанова Кабінету Міністрів
України від 27.07.98 № 1150 "Про
затвердження Положення про
державну реєстрацію статутів
територіальних громад"
Закон України «Про громадське Безоплатна
об'єднання»;
Закон України «Про державну
реєстрацію
юридичних
осіб,
фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань»
Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»
Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»

Платна

Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»
Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»
Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»

Згідно чинного
законодавства
України
Безоплатна

Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»

Згідно чинного
законодавства
України

Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»

Згідно чинного
законодавства
України

Платна

Платна

09-29

09-30

речових прав на нерухоме
майно
Надання інформації з
Державного реєстру
речових прав на нерухоме
майно
Надання відомостей з
Державного земельного
кадастру у формі витягу
про земельну ділянку

09-31

Реєстрація місця
проживання особи

09-32

Зняття з реєстрації місця
проживання особи

09-33

Реєстрація місця
проживання малолітньої
особи
Зняття з реєстрації місця
проживання малолітньої
особи
Реєстрація місця
перебування особи

09-34

09-35

09-36

09-37

09-38

09-39

09-40

Оформлення та видача
довідки про реєстрацію
місця проживання або
місця перебування особи
Внесення інформації про
особу до Реєстру громади
міста Южне
Внесення змін до
інформації про особу до
Реєстру громади міста
Южне
Видача довідки про склад
сім’ї або зареєстрованих у
житловому
приміщенні/будинку осіб
Оформлення та видача або
обмін паспорта
громадянина України для
виїзду за кордон (у тому
числі термінове
оформлення)

Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень»

Платна

Закон України «Про Державний
земельний кадастр»; Постанова
Кабінету Міністрів України від
17.10.2012 року № 1051 Порядок
ведення Державного земельного
кадастру
Закон України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні»
Закон України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні»
Закон України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні»
Закон України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні»
Закон України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні»
Закон України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні»

Платна

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

Безоплатна

Платна
Платна
Платна
Платна
Платна
Безоплатна

Безоплатна

Безоплатна

Закони України «Про порядок
Платна
виїзду з України і в'їзду в Україну
громадян України», «Про Єдиний
державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують

особу чи її спеціальний статус»,
Постанова Верховної Ради України
від 26 червня 1992 р. N 2503-XII «Про
затвердження положень про паспорт
громадянина України та про паспорт
громадянина України для виїзду за
кордон»
Закони України «Про порядок виїзду з
України і в'їзду в Україну громадян
України», «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний
статус», Постанова Верховної Ради
України від 26 червня 1992 р. N 2503-XII
«Про затвердження положень про паспорт
громадянина України та про паспорт
громадянина України для виїзду за
кордон»
Закони України «Про порядок виїзду з
України і в'їзду в Україну громадян
України», «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний
статус», Постанова Верховної Ради
України від 26 червня 1992 р. N 2503-XII
«Про затвердження положень про паспорт
громадянина України та про паспорт
громадянина України для виїзду за
кордон»

09-41

Оформлення та видача
паспорта громадянина
України

09-42

Оформлення та видача
паспорта громадянина
України у разі обміну
замість пошкодженого,
втраченого або
викраденого

09-43

Державна реєстрація
народження

Цивільний кодекс України; Сімейний
кодекс України; Закон України «Про
адміністративні послуги» від 06.09.2012
№ 5203-VI; Закон України “Про Про
державну реєстрацію актів цивільного
стану” від 01.07.2010 № 2398-VI.

Безоплатно

09-44

Комплексна послуга
«єМалятко»

Цивільний кодекс України; Сімейний
кодекс України; Закон України "Про
державну реєстрацію актів цивільного
стану"; Закон України "Про громадянство
України"; Закон України "Про свободу
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні"; Закон України
"Про адміністративні послуги"; Закон
України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми"; Закон України "Про охорону
дитинства"; Податковий кодекс України

Безоплатно

13-01

Платна

Платна

13 Сектор розподілу та реалізації житла
Постановка на квартирний «Про місцеве самоврядування в Україні» Безоплатна
розділ ІІ глава 2 ст. 30; Житловий кодекс
облік громадян, які
Української РСР розділ ІІІ глава 1 ст.ст.
потребують поліпшення
34, 36, 38; «Правила обліку громадян, які
житлових умов
потребують поліпшення житлових умов,

надання їм житлових
Українській РСР»;

13-02

13-03

Надання житловому
приміщенню статусу
службового та
закріплення його за
підприємством,
установою, організацією
Надання службового
житла громадянам, які
відповідно до
законодавства мають
право на отримання
такого житла

13-04

Виведення житлового
приміщення зі складу
службового

13-05

Переоформлення
особових рахунків

13-06

Внесення змін до
облікових справ

13-07

Затвердження спільних
рішень адміністрації та
профспілкового комітету
підприємств про взяття на
облік потребуючих

приміщень

в

Постанова Ради Міністрів УРСР і
Укррадпрофу від 11.12.1984р. № 470
п. 13
Житловий кодекс Української РСР;
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»;
Постанова Ради Міністрів УРСР від
04.02.1988 року № 37 «Про службові
жилі приміщення»
Житловий кодекс Української РСР;
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»;
Правила обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень
в УРСР, затверджені постановою
УРСР від 11.12.1984 року № 470;
постанова Ради Міністрів УРСР від
04.02.1988 року № 37 «Про службові
жилі приміщення»
Житловий кодекс Української РСР;
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»; Правила
обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень в
УРСР, затверджені постановою
УРСР від 11.12.1984 року № 470;
постанова Ради Міністрів УРСР від
04.02.1988 року № 37 «Про службові
жилі приміщення»
Житловий кодекс Української РСР;
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Житловий кодекс Української РСР;
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»; Правила
обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і
надання їм жилих приміщень в
УРСР, затверджені постановою
УРСР від 11.12.1984 року № 470
Житловий кодекс Української РСР;
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»;
Правила обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових

Безоплатна

Безоплатна

Безоплатна

Безоплатна
Безоплатна

Безоплатна

поліпшення житлових
умов за місцем роботи
13-08

13-09

13-10

умов, і надання їм жилих приміщень
в УРСР, затверджені постановою
УРСР від 11.12.1984 року № 470
Надання жилих
Житловий кодекс Української РСР; Безоплатна
приміщень громадянам,
Закон України «Про місцеве
які перебувають на
самоврядування в Україні»;
квартирному обліку,
Правила обліку громадян, які
потребуючих поліпшення потребують поліпшення житлових
житлових умов
умов, і надання їм жилих приміщень
в УРСР, затверджені постановою
УРСР від 11.12.1984 року № 470
Зняття громадян з обліку
Житловий кодекс Української РСР; Безоплатна
потребуючих поліпшення Закон України «Про місцеве
житлових умов
самоврядування в Україні»;
Правила обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень
в УРСР, затверджені постановою
УРСР від 11.12.1984 року № 470
Надання довідки про
Житловий кодекс Української РСР; Безоплатна
перебування (не
Закон України «Про місцеве
перебування) на
самоврядування в Україні»;
квартирному обліку
Правила обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень
в УРСР, затверджені постановою
УРСР від 11.12.1984 року № 470
16 Управління економіки

16-01

Узгодження режиму
об’єкту (відкриття
об’єкту, зміна суб’єкта
господарювання, який
здійснює діяльність в
«об’єкті»,
перепрофілювання
об’єкту у разі зміни виду
діяльності)

16-02

Узгодження режиму
об’єкту пляжно-паркової
зони (відкриття об’єкту,
зміна суб’єкта
господарювання, який
здійснює діяльність в
«об’єкті»,
перепрофілювання

Закон України «Про місцеве Безоплатна
самоврядування в Україні»; Рішення
виконавчого комітету Южненської
міської ради від 26.03.2013 року №
1017 «Про порядок встановлення за
погодженням із власником режиму
роботи підприємств, установ та
організацій сфери обслуговування,
незалежно від форми власності,
розташованих на території
м.
Южного» зі змінами
Закон України «Про місцеве Безоплатна
самоврядування в Україні»; Рішення
виконавчого комітету Южненської
міської ради від 26.03.2013 року №
1017 «Про порядок встановлення за
погодженням із власником режиму
роботи підприємств, установ та
організацій сфери обслуговування,

об’єкту у разі зміни виду
діяльності)
16-03

17-01

17-02

незалежно від форми власності,
розташованих на території
м.
Южного» зі змінами
Узгодження режиму
Закон України «Про місцеве Безоплатна
роботи об’єкту під час
самоврядування в Україні»; Рішення
проведення ярмарок,
Южненської міської ради від
державних та місцевих
14.06.2012 року № 516-VІ «Про
урочистих масових
розміщення тимчасових споруд під
заходів та здійснення
час проведення ярмарок, урочистих
торгівлі на території м.
масових заходів на території міста
Южного
Южного» зі змінами, Рішення
виконавчого комітету Южненської
міської ради від 26.03.2013 року №
1017 «Про порядок встановлення за
погодженням із власником режиму
роботи підприємств, установ та
організацій сфери обслуговування,
незалежно від форми власності,
розташованих на території міста
Южного» зі змінами
17 Управління освіти, культури, спорту та молодіжної політики
Оформлення посвідчення Закон України «Про внесення змін Безоплатна
батьків багатодітної сім’ї, до деяких законодавчих актів
оформлення посвідчення
України з питань соціального
дитини з багатодітної сім’ї захисту
багатодітних
сімей»;
Постанова КМУ від 18.04.2012 року
№ 319 «Про внесення змін до
постанови
Кабінету
Міністрів
України від 02.03.2010 року № 209
«Деякі питання виготовлення і
видачі посвідчень батьків та дитини
з
багатодітної
сім’ї»;
Наказ
Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту від 29.06.2010
року № 1947 «Про затвердження
Інструкції про порядок видачі
посвідчень батьків та дитини з
багатодітними сім’ї»
Надання довідки про
Закон України «Про громадянство Безоплатна
знання української мови
України» від 18.01.2001 року

18 Управління праці та соціального захисту населення Южненської міської ради
18-01

Видача особі подання про
можливість призначення її
опікуном або
піклувальником
повнолітньої недієздатної

Цивільний
Кодекс
України;
Цивільно-процесуальний
Кодекс
України; Закон України «Про Безоплатна
місцеве самоврядування в Україні»;
Спільний
наказ
Державного

18-02

18-03

особи або особи, цивільна комітету у справах сім’ї та молоді,
дієздатність якої обмежена Міністерства
освіти
України,
Міністерства охорони здоров’я
України та Міністерства праці та
соціальної політики України від
26.05.1999 № 34/166/131/88 „Про
затвердження Правил опіки та
піклування”,
зареєстрований
в
Міністерстві
юстиції
України
17.06.1999 за № 387/3680; Рішення
виконавчого комітету Южненської
міської ради від 10.11.2011 року №
400 «Про затвердження Положення
про Опікунську раду виконавчого
комітету Южненської міської ради з
питань соціально-правового захисту
недієздатних
та
обмежено
дієздатних громадян»
Призначення опікуна або
Цивільний
Кодекс
України;
Кодекс
піклувальника повнолітній Цивільно-процесуальний
України; Закон України «Про Безоплатна
недієздатній особі або
місцеве самоврядування в Україні»;
особі, цивільна
наказ
Державного
дієздатність якої обмежена Спільний
комітету у справах сім’ї та молоді,
Міністерства
освіти
України,
Міністерства охорони здоров’я
України та Міністерства праці та
соціальної політики України від
26.05.1999 № 34/166/131/88 „Про
затвердження Правил опіки та
піклування”,
зареєстрований
в
Міністерстві
юстиції
України
17.06.1999 за № 387/3680; Рішення
виконавчого комітету Южненської
міської ради від 10.11.2011 року №
400 «Про затвердження Положення
про Опікунську раду виконавчого
комітету Южненської міської ради з
питань соціально-правового захисту
недієздатних
та
обмежено
дієздатних громадян»
Призначення помічника
Цивільний
Кодекс
України; Безоплатна
повнолітній дієздатній
Спільний
наказ
Державного
особі
комітету у справах сім’ї та молоді,
Міністерства
освіти
України,
Міністерства охорони здоров’я
України та Міністерства праці та
соціальної політики України від
26.05.1999 № 34/166/131/88 „Про

18-04

18-05

Видача дозволу опікуну на
вчинення правочинів
щодо: відмови від
майнових прав
підопічного; видання
письмових зобов’язань від
імені підопічного;
укладення договорів, які
підлягають нотаріальному
посвідченню та (або)
державній реєстрації, в
тому числі договорів щодо
поділу або обміну
житлового будинку,
квартири; укладення
договорів щодо іншого
цінного майна; управління
нерухомим майном або
майном, яке потребує
постійного управління,
власником якого є
підопічна недієздатна
особа; передання
нерухомого майна або
майна, яке потребує
постійного управління,
власником якого є
підопічна недієздатна
особа, за договором в
управління іншій особі
Видача дозволу
піклувальнику для
надання згоди підопічній
повнолітній особі,
дієздатність якої
обмежена, на вчинення
правочину щодо: відмови

затвердження Правил опіки та
піклування”,
зареєстрований
в
Міністерстві
юстиції
України
17.06.1999 за № 387/3680; Рішення
виконавчого комітету Южненської
міської ради від 10.11.2011 року №
400 «Про затвердження Положення
про Опікунську раду виконавчого
комітету Южненської міської ради з
питань соціально-правового захисту
недієздатних
та
обмежено
дієздатних громадян»
Цивільний
Кодекс
України; Безоплатна
Спільний
наказ
Державного
комітету у справах сім’ї та молоді,
Міністерства
освіти
України,
Міністерства охорони здоров’я
України та Міністерства праці та
соціальної політики України від
26.05.1999 № 34/166/131/88 „Про
затвердження Правил опіки та
піклування”,
зареєстрований
в
Міністерстві
юстиції
України
17.06.1999 за № 387/3680

Цивільний
Кодекс
України; Безоплатна
Спільний
наказ
Державного
комітету у справах сім’ї та молоді,
Міністерства
освіти
України,
Міністерства охорони здоров’я
України та Міністерства праці та
соціальної політики України від

18-06

20-01

20-02

20-03

від майнових прав
підопічного; видання
письмових зобов’язань від
імені підопічного;
укладення договорів, які
підлягають нотаріальному
посвідченню та (або)
державній реєстрації, в
тому числі договорів щодо
поділу або обміну
житлового будинку,
квартири; укладення
договорів щодо іншого
цінного майна
Звільнення від обов’язків
опікуна або піклувальника
повнолітньої недієздатної
особи або особи, цивільна
дієздатність якої обмежена

26.05.1999 № 34/166/131/88 „Про
затвердження Правил опіки та
піклування”,
зареєстрований
в
Міністерстві
юстиції
України
17.06.1999 за № 387/3680

Затвердження проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки в оренду
Надання дозволу на
розроблення проекту

ст. ст 12, 93, 123, 186, Земельного Безоплатна
кодексу України, ст. ст. 25, 50 Закону
України “Про землеустрій”

Цивільний
Кодекс
України; Безоплатна
Спільний
наказ
Державного
комітету у справах сім’ї та молоді,
Міністерства
освіти
України,
Міністерства охорони здоров’я
України та Міністерства праці та
соціальної політики України від
26.05.1999 № 34/166/131/88 „Про
затвердження Правил опіки та
піклування”,
зареєстрований
в
Міністерстві
юстиції
України
17.06.1999 за № 387/3680; Рішення
виконавчого комітету Южненської
міської ради від 10.11.2011 року №
400 «Про затвердження Положення
про Опікунську раду виконавчого
комітету Южненської міської ради з
питань соціально-правового захисту
недієздатних
та
обмежено
дієздатних громадян»
20 Фонд комунального майна
ст. ст. 12, 93, 116, ч. 6 ст. 123, 125, 126 Безоплатна
Надання дозволу на
Земельного кодексу України
розроблення проекту
землеустрою щодо
ст. ст. 22, 25, 50 Закону України “Про
відведення земельної
землеустрій”
ділянки в оренду

ст. ст. 12, 116, 118, 121, 122, 123
Земельного кодексу України

Безоплатна

землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки у власність

ст. ст. 22, 25, 50 Закону України “Про
землеустрій”

20-04

Затвердження проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки у власність

ст. ст 12, 20, 116, 118, 121, 123, 186, Безоплатна
Земельного кодексу України, ст. ст. 25,
50 Закону України “Про землеустрій”

20-05

Надання дозволу на
розроблення проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки у постійне
користування

ст. ст. 12, 92, 116, 118, 121, ч. 6 ст. 123, Безоплатна
125, 126 Земельного кодексу України

20-06

Затвердження проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки в постійне
користування

ст. ст 12, 20, 92, 118, 121, 123, 186, Безоплатна
Земельного кодексу України, ст. ст. 25,
50 Закону України “Про землеустрій”

20-07

Оформлення договору
оренди землі

ст. ст. 12, 93, 116, 118, 121, ч. 6 ст. 123, Безоплатна
125, 126 Земельного кодексу України
ст. ст. 14, 16, 30, 31, 33 Закону України
“Про оренду землі”

20-08

Внесення змін до
договору оренди землі

ст. ст. 12, 93, 116, 118, 121, ч. 6 ст. 123, Безоплатна
125, 126 Земельного кодексу України

ст. ст. 22, 25, 50 Закону України “Про
землеустрій”

ст. ст. 14, 16, 30, 31, 33 Закону України
“Про оренду землі”

20-09

Поновлення договору
оренди землі

ст. ст. 12, 93, 116, 118, 121, ч. 6 ст. 123, Безоплатна
125, 126 Земельного кодексу України
ст. ст. 14, 16, 30, 31, 33 Закону України
“Про оренду землі”

20-10

Припинення договору
оренди землі

ст. ст. 12, 93, 116, 118, 121, ч. 6 ст. 123, Безоплатна
125, 126 Земельного кодексу України
ст. ст. 14, 16, 30, 31, 33 Закону України
“Про оренду землі”

20-11

Надання дозволу на
розроблення технічної
документації із
землеустрою щодо
встановлення
(відновлення) меж

ст. ст. 12, 123, 185, Земельного кодексу Безоплатна
України
22, 25, 55 Закону України “Про
землеустрій”

земельної ділянки в натурі
(на місцевості)
Затвердження технічної
документації із
землеустрою щодо
встановлення
(відновлення) меж
земельної ділянки в натурі
(на місцевості)

ст. ст. 12, 186, 186-1 Земельного кодексу Безоплатна
України

Надання згоди на
розроблення технічної
документації із
землеустрою щодо поділу
та об'єднання земельних
ділянок

ст. 12, 186 Земельного кодексу України

Погодження технічної
документації із
землеустрою щодо поділу
та об'єднання земельних
ділянок

ст. ст. 12, 186 Земельного кодексу Безоплатна
України

20-15

Надання дозволу на
продаж земельної ділянки
та проведення її
експертної грошової
оцінки

ст. ст. 12, 127, 128, 201 Земельного Безоплатна
кодексу України

20-16

Затвердження звіту про
експертну грошову оцінку
земельної ділянки

20-17

Надання дозволу на
розроблення проекту
землеустрою
щодо зміни цільового
призначення земельної
ділянки
Затвердження проекту
землеустрою
щодо зміни цільового
призначення земельної
ділянки
Внесення змін до рішення
Южненської міської ради
з земельних питань

Земельний кодекс України ст.12, 127, Безоплатна
128.
Закон
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні» ст. 26, 60
ст. ст. 12, 20, 21 Земельного кодексу Безоплатна
України

20-12

20-13

20-14

20-18

20-19

ст. ст 22, 25, 55 Закону України “Про
землеустрій”

Безоплатна

ст. ст. 25, 56 Закону України “Про
землеустрій”

ст. ст. 25, 56 Закону України “Про
землеустрій”

ст. ст. 22, 25, Закону України “Про
землеустрій”
ст. ст. 12, 19, 20, 21, 123, 186, 186-1 Безоплатна
Земельного кодексу України
ст. ст. 25, 50 Закону України “Про
землеустрій”
ст. 12 Земельного кодексу України

Безоплатна

ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування”

Надання витягу з
державного земельного
кадастру про земельну
ділянку
Надання дозволу на
розроблення технічної
документації із
землеустрою щодо
інвентаризації земельної
ділянки

Ст. 38 Закону України “Про Державний
земельний кадастр”

Затвердження технічної
документації із
землеустрою щодо
інвентаризації земельної
ділянки

ст. ст. 12, 186 Земельного кодексу Безоплатна
України,

20-23

Оформлення та видача
свідоцтва про право
власності на житло

Закони України «Про приватизацію Безоплатна
державного житлового фонду», «Про
забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків»

20-24

Внесення змін до
свідоцтва про право
власності на житло/
рішення (розпорядження)
про приватизацію
житлового фонду

Закони України «Про приватизацію Безоплатна
державного житлового фонду», «Про
забезпечення реалізації житлових прав
мешканців гуртожитків»

20-25

Видача дубліката
свідоцтва про право
власності на
житло/рішення(розпорядж
ення) про приватизацію
житлового фонду

Закони України «Про приватизацію Безоплатно
державного житлового фонду»,
«Про
забезпечення
реалізації
житлових
прав
мешканців
гуртожитків»

20-20

20-21

20-22

Платна

ст. ст. 12, 186 Земельного кодексу Безоплатна
України,
22, 25, 57 Закону України “Про
землеустрій”

22, 25, 57 Закону України “Про
землеустрій”

21 Управління архітектури та містобудування
21-01

Видача акту на видалення
аварійних, сухостійних і
фаутних дерев

Закон України «Про благоустрій Безоплатна
населених пунктів в Україні»;
Постанова КМУ від 01.08.2006 року
№ 1045 «Про затвердження порядку
видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах»;
наказ
Державного
комітету

21-02

Видача ордерів на
знесення зелених
насаджень

21-03

Надання висновку про
погодження проекту
землеустрою щодо
відведення земельної
ділянки
Погодження щодо
можливості розміщення
тимчасової споруди

21-04

21-05

Надання паспорту
прив’язки тимчасової
споруди для провадження
підприємницької
діяльності

будівництва,
архітектури
та
житлової політики України від
24.12.2001 року № 226 «Про
затвердження інструкції з технічної
інвентаризації зелених насаджень у
містах та селищах міського типу
України»
Закон України «Про благоустрій Безоплатна
населених пунктів в Україні»;
Постанова КМУ від 01.08.2006 року
№ 1045 «Про затвердження порядку
видалення дерев, кущів, газонів і
квітників у населених пунктах»;
наказ
Державного
комітету
будівництва,
архітектури
та
житлової політики України від
24.12.2001 року № 226 «Про
затвердження інструкції з технічної
інвентаризації зелених насаджень у
містах та селищах міського типу
України»
Земельний кодекс України
Безоплатна

Закон України «Про регулювання Безоплатна
містобудівної діяльності»; Наказ
Міністерства
регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
від 21.10.2011 року № 244 «Про
затвердження порядку розміщення
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької
діяльності»; Рішення Южненської
міської ради від 28.08.2014 року №
1227-VІ «Про затвердження правил
розміщення тимчасових споруд для
провадження
підприємницької
діяльності на території міста
Южного Одеської області»
Закон України «Про регулювання Безоплатна
містобудівної діяльності»; Закон
України
«Про
благоустрій
населених пунктів в Україні»; Наказ
Міністерства
регіонального
розвитку, будівництва та житлово-

21-06

21-07

21-08

комунального господарства України
від 21.10.2011 року № 244 «Про
затвердження порядку розміщення
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької
діяльності»; Рішення Южненської
міської ради від 28.08.2014 року №
1227-VІ «Про затвердження правил
розміщення тимчасових споруд для
провадження
підприємницької
діяльності на території міста
Южного Одеської області»
Переоформлення
Закон України «Про регулювання безоплатна
(внесення змін,
містобудівної діяльності»; Наказ
продовження строку дії)
Міністерства
регіонального
паспорту прив’язки
розвитку, будівництва та житловотимчасової споруди для
комунального господарства України
провадження
від 21.10.2011 року № 244 «Про
підприємницької
затвердження порядку розміщення
діяльності
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької
діяльності»; Рішення Южненської
міської ради від 28.08.2014 року №
1227-VІ «Про затвердження правил
розміщення тимчасових споруд для
провадження
підприємницької
діяльності на території міста
Южного Одеської області»
Прийняття до експлуатації Закон України «Про регулювання безоплатна
тимчасової споруди для
містобудівної діяльності»; Наказ
ведення підприємницької Міністерства
регіонального
діяльності
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
від 21.10.2011 року № 244 «Про
затвердження порядку розміщення
тимчасових
споруд
для
провадження
підприємницької
діяльності»; Рішення Южненської
міської ради від 28.08.2014 року №
1227-VІ «Про затвердження правил
розміщення тимчасових споруд для
провадження
підприємницької
діяльності на території міста
Южного Одеської області»
Укладання договору про
Закон України «Про регулювання Безоплатна
пайову участь в розвиток
містобудівної діяльності»
інженерно-транспортної

21-09

21-10

21-11

та соціальної
інфраструктури міста
Внесення змін до
договору про пайову
участь в розвиток
інженерно-транспортної
та соціальної
інфраструктури міста
Розірвання договору про
пайову участь в розвиток
інженерно-транспортної
та соціальної
інфраструктури міста
Надання поштових адрес
об'єктам будівництва та
об'єктам нерухомого
майна

21-12

Внесення змін до наказу
про присвоєння поштових
адрес
об'єктам будівництва та
об'єктам нерухомого
майна

21-13

Надання
довідки
про
присвоєння
окремої
поштової адреси
Надання будівельного
паспорта для забудови
присадибних, дачних і
садових земельних
ділянок

21-14

21-15

Ст. 40 Закону України «Про Безоплатна
регулювання містобудівної діяльності»

Ст. 40 Закону України «Про Безоплатна
регулювання містобудівної діяльності»

Ст. 31 Закон України «Про місцеве Безоплатна
самоврядування в Україні», Закон
України
«Про
регулювання
містобудівної
діяльності»,
Закон
України «Про засади державної
регуляторної
політики
у
сфері
господарської діяльності»
Ст. 31 Закон України «Про місцеве Безоплатна
самоврядування в Україні», Закон
України
«Про
регулювання
містобудівної
діяльності»,
Закон
України «Про засади державної
регуляторної
політики
у
сфері
господарської діяльності»

Закон України «Про регулювання Безоплатна
містобудівної діяльності».

Закон України «Про регулювання Безоплатна
містобудівної діяльності»;
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
від 05.07.2011 року № 103 «Про
затвердження
Порядку
видачі
будівельного паспорта забудови
земельної ділянки»
Внесення змін до
Ст. 31 Закону України «Про Безоплатно
будівельного паспорту для регулювання
містобудівної
забудови присадибних,
діяльності»
дачних і садових
земельних ділянок
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України
№103 від 05.07.2011 року «Про
затвердження
Порядку
видачі

будівельного паспорта
земельної ділянки

забудови

21-16

Надання містобудівних
умов та обмежень
забудови земельної
ділянки

Ст. 31 Закон України «Про регулювання Безоплатна
містобудівної діяльності»
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України №
109 від 07.07.2011 «Про затвердження
Порядку надання містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки,
їх склад та зміст»

21-17

Внесення змін до
містобудівних умов та
обмежень забудови
земельної ділянки

Ст. 31 Закон України «Про регулювання Безоплатна
містобудівної діяльності»
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України №
109 від 07.07.2011 «Про затвердження
Порядку надання містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки,
їх склад та зміст»

21-18

Скасування містобудівних
умов та обмежень
забудови земельної
ділянки

Ст. 31 Закон України «Про регулювання Безоплатно
містобудівної діяльності»
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України №
109 від 07.07.2011 «Про затвердження
Порядку надання містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки,
їх склад та зміст»

21-19

Висновок про продаж
земельної ділянки

21-20

Висновок про зміну
цільового призначення
земельної ділянки

21-21

Надання дозволу на
розміщення зовнішньої
реклами

Земельний кодекс України; Закон Безоплатна
України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України
щодо сприяння будівництву»
Постанова КМУ від 11.04.2002 року Безоплатна
№ 502 «Про затвердження порядку
зміни
цільового
призначення
земель, які перебувають у власності
громадян або юридичних осіб»
Закон України «Про рекламу»;
Безоплатна
Типові
правила
розміщення
зовнішньої реклами, затверджені
постановою КМУ від 29.12.2003
року № 2067

21-22

Подовження терміну дії
дозволу на розміщення
зовнішньої реклами

Закон України «Про рекламу»

Безоплатна

Типові правила розміщення зовнішньої
реклами, затверджені постановою КМУ
від 29.12.2003 року №2067

21-23

Надання витягу з
протоколу засідання
архітектурномістобудівної ради по
об’єкту містобудування

21-24
21-25

Надання викопіювання із
геодезичної підоснови
Надання ордеру на
виробництво земляних
робіт

21-26

Дозвіл на встановлення
тамбуру

21-27

Дозвіл на утеплення
зовнішніх стін

21-28

Видача дозволу на
експлуатацію об’єкта
поводження з
небезпечними відходами

21-29

Дозвіл на встановлення
антени супутникового
телебачення

21-30

Подання повідомлення
про початок виконання
підготовчих робіт/про
зміну даних у
повідомленні про початок
виконання підготовчих
робіт

21-31

Подання заяви про
внесення змін до

Закон України «Про архітектурну
діяльність»; Закон України «Про
регулювання
містобудівної
діяльності»;
Наказ Держбуду від 01.09.1999 року
№ 210 «Про затвердження типового
положення про містобудівні ради»
Закон України «Про містобудівний
кадастр»
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»; Закон
України
«Про
благоустрій
населених
пунктів»;
Рішення
Южненської міської ради від
05.04.2012 року № 494-VI «Про
затвердження Правил благоустрою
території м. Южного Одеської
області»
Наказ Державного комітету України
з питань житлово-комунального
господарства від 17.05.2005 року №
76
Наказ Державного комітету України
з питань житлово-комунального
господарства від 17.05.2005 року №
76
Закон України «Про відходи»; Закон
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні»
Постанова КМУ № 808 від
28.08.2013 р.
Наказ Державного комітету України
з питань житлово-комунального
господарства від 17.05.2005 року №
76
Закон України «Про регулювання
містобудівної
діяльності»,
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від 26.08.2015 року № 747
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 року № 466 «Деякі
питання виконання підготовчих та
будівельних робіт»
Закон України «Про регулювання
містобудівної
діяльності»,

Безоплатна

Безоплатна
Безоплатна

Безоплатна

Безоплатна

Безоплатно

Безоплатна

Безоплатна

Безоплатна

повідомлення про
початок виконання
підготовчих / будівельних
робіт

21-32

21-33

21-34

Подання повідомлення
про початок виконання
будівельних робіт щодо
об’єктів, що за класом
наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів з
незначними наслідками
(СС1) / про зміну даних у
повідомленні про початок
виконання будівельних
робіт щодо об’єктів, що за
класом наслідків
(відповідальності)
належать до об’єктів з
незначними наслідками
(СС1)
Подання повідомлення
про початок виконання
будівельних робіт щодо
об’єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі
будівельного паспорта /
про зміну даних у
повідомленні про початок
виконання будівельних
робіт щодо об’єктів,
будівництво яких
здійснюється на підставі
будівельного паспорта
Подання повідомлення
про зміну даних у
зареєстрованій декларації
про початок виконання
підготовчих / будівельних
робіт

Постанова
Кабінету
Міністрів
України від 26.08.2015 року № 747
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 року № 466 «Деякі
питання виконання підготовчих та
будівельних робіт»
Закон України «Про регулювання Безоплатна
містобудівної
діяльності»,
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від 26.08.2015 року № 747
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 року № 466 «Деякі
питання виконання підготовчих та
будівельних робіт»

Закон України «Про регулювання Безоплатна
містобудівної
діяльності»,
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від 26.08.2015 року № 747
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 року № 466 «Деякі
питання виконання підготовчих та
будівельних робіт»

Закон України «Про внесення змін Безоплатна
до деяких законодавчих актів
України
удосконалення
містобудівної
діяльності»;
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від 26.08.2015 року № 747
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 року № 466 «Деякі
питання виконання підготовчих та
будівельних робіт»

21-35

Подання заяви на видачу /
внесення змін /
анулювання дозволу на
виконання будівельних
робіт

21-36

Подання декларації про
готовність до експлуатації
об’єкта, будівництво
якого здійснено на
підставі будівельного
паспорта
Подання декларації про
готовність до експлуатації
об'єкта, що за класом
наслідків
(відповідальності)
належить до об'єктів з
незначними наслідками
(СС1)
(щодо об'єктів класу
наслідків
(відповілальності) СС1,
розташованих на території
міста Южне)

21-37

Закон України «Про регулювання Безоплатна
містобудівної
діяльності»,
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від 26.08.2015 року № 747
«Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України від
13.04.2011 року № 466 «Деякі
питання виконання підготовчих та
будівельних робіт».
Закон України «Про регулювання Безоплатна
містобудівної
діяльності»,
Постанова
Кабінету
Міністрів
України від 13.04.2011 року № 461
«Питання прийняття в експлуатацію
закінчених будівництвом об’єктів»
стаття 39 Закону України "Про Безоплатна
регулювання
містобудівної
діяльності", Постанова Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2011
р. N 461

21-38

Подання декларації про
готовність до експлуатації
самочинно збудованого
об'єкта, на яке визнано
право власності за
рішенням суду
(щодо об'єктів класу
наслідків
(відповілальності) СС1,
СС2, розташованих на
території міста Южне)

стаття 39 Закону України "Про Безоплатна
регулювання
містобудівної
діяльності", Постанова Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2011
р. N 461

21-39

Подання заяви про
внесення змін до
декларації про готовність
до експлуатації об'єкта,
будівництво якого
здійснено на підставі

стаття 39 1 Закону України "Про Безоплатна
регулювання
містобудівної
діяльності", Постанова Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2011
р. N 461

будівельного паспорта /
декларації про готовність
до експлуатації об'єкта,
що за класом наслідків
(відповідальності)
належить до об'єктів з
незначними наслідками
(СС1) / декларації про
готовність до експлуатації
самочинно збудованого
об'єкта, на який визнано
право власності за
рішенням суду
(щодо об'єктів,
будівництво яких
здійснено на підставі
будівельного паспорту,
об’єктів класу наслідків
(відповілальності) СС1,
СС2, розташованих на
території міста Южне)
21-40

Подання заяви
про прийняття в
експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта та
видачу сертифіката

стаття 39 Закону України "Про Безоплатна
регулювання
містобудівної
діяльності", Постанова Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2011
р. N 461

21-41

Подання декларації про
готовність об'єкта до
експлуатації

пункт 9 розділу V "Прикінцеві Безоплатна
положення" Закону України "Про
регулювання
містобудівної
діяльності", Постанова Кабінету
Міністрів України від 13 квітня 2011
р. N 461 «Питання прийняття в
експлуатацію
закінчених
будівництвом об’єктів»

(щодо індивідуальних
(садибних) житлових
будинків, садових, дачних
будинків загальною
площею до 300
квадратних метрів, а
також господарських
(присадибних) будівель і
споруд загальною площею
300 квадратних метрів,
збудованих у період з 05
серпня 1992 року по 09
квітня 2015 року,
розташованих на території
міста Южне, збудованих
на земельних ділянках

відповідного цільового
призначення без
дозвільного документа на
виконання будівельних
робіт)
23. Служба у справах дітей
23-01

Надання дозволу на зміну
прізвища, імені, побатькові малолітнім
(неповнолітнім) дітям

23-02

Надання дозволу на
відчуження майна, на яке
має право власності
(користування) малолітня
(неповнолітня) дитина

23-03

Надання дозволу на
заставу майна, на яке має
право власності
(користування) малолітня
(неповнолітня) дитина

Сімейний кодекс України; Закон Безоплатна
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні»,
Постанова КМУ № 866 від
24.09.2008 року «Питання діяльності
органів опіки та піклування,
пов’язаної із захистом прав дитини»
Сімейний
кодекс
України; Безоплатна
Житловий кодекс Української РСР;
Цивільний кодекс України; Закон
України «Про органи і служби у
справах дітей і спеціальні установи
для дітей»; Закон України «Про
забезпечення
організаційноправових умов соціального захисту
дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування»; Закон
України «Про охорону дитинства»,
Закон України «Про приватизацію
державного житлового фонду»;
Постанова КМУ від 24.09.2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Сімейний
кодекс
України; Безоплатна
Цивільний кодекс України; Закон
України
«Про
забезпечення
організаційно-правових
умов
соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування»; Закон України «Про
основи
соціального
захисту
бездомних
громадян
і
безпритульних
дітей»;
Закон
України «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про місцеве
самоврядування
в
Україні»;
Постанова КМУ від 24.09.2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»

23-04

Надання дозволу на
дарування майна на ім’я
малолітньої
(неповнолітньої) дитини

Закон України «Про основи Безоплатна
соціального захисту бездомних
громадян і безпритульних дітей»;
Закон України «Про охорону
дитинства»; Закон України «Про
місцеве самоврядування в Україні»
Сімейний кодекс України; Закон Безоплатна
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні»

23-05

Надання дозволу на
виділення частки майна у
спільній сумісній
власності малолітньої
(неповнолітньої) дитини

23-06

Надання дозволу на зняття
грошових заощаджень від
імені малолітньої
(неповнолітньої) дитини

Цивільний
кодекс
України; Безоплатна
Сімейний кодекс України; Закон
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні»

23-07

Надання дозволу на
проведення акту
обстеження житловопобутових умов на яке має
право власності
(користування) малолітня
(неповнолітня) дитина

Закон
України
"Про
охорону Безоплатна
дитинства", Закон України "Про основи
соціального за хисту бездомних
громадян і безпритульних дітей";
Сімейний кодекс України
Постанова КМУ № 866 від 24.09.2008
року «Питання діяльності органів опіки
та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини»

23-08

Підготовка висновків
щодо доцільності
позбавлення батьківських
прав, відібрання дитини
без позбавлення
батьківських прав

23-09

Про поновлення батьків в
батьківських правах над
дитиною, позбавленою
батьківського піклування

Сімейний кодекс України; Закон Безоплатна
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні»;
Постанова КМУ від 24.09.2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Цивільний кодекс України, п/п б) ст. 34 Безоплатно

23-10

Постановка на облік
кандидатів в опікуни,
піклувальники, прийомні
батьки

Закону
України
"Про
місцеве
самоврядування в Україні"
Постанова КМУ №866 від 24.09.2008
року «Питання діяльності органів опіки
та піклування, пов’язаної із захистом
прав дитини»
Закони
України
«Про
місцеве Безоплатна
самоврядування»,
«Про
охорону
дитинства», Сімейний кодекс України
Постанови КМУ від 26.04.2002 року
№565 «Про затвердження Положення
про прийомну сім’ю», від 26.04.2002
року №564 «Про
затвердження
Положення про дитячий будинок
сімейного типу», від 24.09.2008р. № 866
«Питання діяльності органів опіки та

піклування, пов`язаної із захистом прав
дитини»

23-11

Встановлення опіки
(піклування) над
малолітньою
(неповнолітньою)
дитиною

23-12

Надання дозволу на
визначення способів
участі у вихованні дитини
та спілкуванні з нею того
з батьків, хто проживає
окремо від неї

23-13

Прийняття рішення про
надання (втрату) дитині
статусу дитини-сироти
або дитини, позбавленої
батьківського піклування

23-14

Видача висновків про
можливість створення
прийомної сім’ї, дитячого
будинку сімейного типу

23-15

Встановлення,
припинення опіки
(піклування) над дитиною
чи її майном; звільнення
опікуна (піклувальника)
від здійснення
повноважень;
призначення особи, яка
буде представляти
інтереси дитини
Підготовка висновку про
можливість усиновлення
одним із подружжя
дитини другого з
подружжя

23-16

23-17

Надання згоди на відмову
від аліментів на
утримання дитини у

Сімейний кодекс України; Закон Безоплатна
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні»;
Постанова КМУ від 24.09.2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Сімейний кодекс України; Закон Безоплатна
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні»;
Постанова КМУ від 24.09.2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Закон України «Про місцеве Безоплатна
самоврядування
в
Україні»;
Постанова КМУ від 24.09.2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Постанова КМУ від 26.04.2002 року Безоплатна
№
565
«Про
затвердження
Положення про прийомну сім’ю»,
постанова КМУ від 26.04.2002 року
№
564
«Про
затвердження
Положення про дитячий будинок
сімейного типу»
Постанова КМУ від 24.09.2008 року Безоплатна
№ 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»

Сімейний кодекс України;
Безоплатна
Постанова КМУ від 08.10.2008 року
№ 905 «Про порядок провадження
діяльності з
усиновлення та
здійснення нагляду за дотриманням
прав усиновлених дітей»
Сімейний кодекс України; Закон Безоплатна
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні»; Закон

зв’язку з передачею одним
з батьків права власності
на належне йому майно на
користь дитини

23-18

Надання витягу з
обліково-статистичної
картки дитини-сироти та
дитини, позбавленої
батьківського піклування

23-19

Надання дозволу на
визначення місця
проживання малолітньої
дитини
Надання дозволу на
побачення з дитиною
матері, батька, які
позбавлені батьківських
прав

23-20

23-21

23-22

Надання дозволу бабі,
діду, іншим родичам
дитини забрати її з
пологового будинку або
іншого закладу охорони
здоров’я, якщо цього не
зробили батьки дитини
Надання дитині статусу
дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів

України «Про охорону дитинства»,
Закон України «Про основи
соціального захисту бездомних
громадян і безпритульних дітей»;
Постанова КМУ від 24.09.2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Закон України «Про забезпечення Безоплатна
організаційно-правових
умов
соціального захисту дітей-сиріт та
дітей, позбавлених батьківського
піклування»; Лист Міністерства
освіти та науки України від
15.03.2010 року № 1/9-176 «Про
інформаційні
матеріали
щодо
документів вступників до вищих
навчальних закладів»
Сімейний кодекс України; Закон Безоплатна
України
«Про
місцеве
самоврядування в Україні»
Сімейний кодекс України; Закон Безоплатна
України
«Про
місцеве
самоврядування
в
Україні»;
Постанова КМУ від 24.09.2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Сімейний кодекс України; Закон Безоплатна
України
«Про
місцеве
самоврядування
в
Україні»;
Постанова КМУ від 24.09.2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Постанова КМУ № 268 від 05.04.2017
Безоплатна
року «Про затвердження Порядку
надання статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів»

23-23

Надання дозволу на
працевлаштування
(звільнення)
неповнолітнього

Закон України «Про органи і служби у Безоплатна
справах дітей та спеціальні установи
для дітей»
Постанова
КМУ
№
866
від
24.09.2008року

23-24

Надання дозволу на
доцільність влаштування

Закон України
самоврядування

«Про місцеве Безоплатна
в
Україні»;

дитини до
загальноосвітньої школиінтернату І-ІІІ ступеня за
заявою батьків із
визначенням строку її
перебування у цьому
закладі

Постанова КМУ від 24.09.2008 року
№ 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»; Постанова
КМУ від 27.08.2010 року № 778
«Положення про загальноосвітній
навчальний заклад»

Примітка: стосовно громадських формувань державний реєстратор здійснює тільки
прийом документів, та направляє їх на відпрацювання в Головне територіальне
управління юстиції в Одеській області.

Секретар ради

Воротнікова О.А.

Додаток 2 до рішення
Южненської міської ради
від 22.12. 2020 року
№ 62 - VIІI

Перелік адміністративних послуг,
які надаються державними органами виконавчої влади через
відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Южненської міської ради
п/н

Адміністративна
послуга

Законита інші нормативно-правові
акти, що передбачають надання
послуги

Платна
(безоплатна)
адміністративна
послуга

1

2

3

4

51 Южненський міський сектор Головного управління Державної міграційної служби
України в Одеській області
51-01

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

постанова Верховної Ради України від
26.06.1992 року № 2503-ХII «Про
затвердження положень про паспорт
громадянина України та про паспорт
громадянина України для виїзду за
кордон»

Безоплатна

1501 Головне управління Держпраці в Одеській області
1501-01 Реєстрація декларації
Закон України «Про охорону праці»
відповідності
матеріально-технічної
бази роботодавця
вимогам законодавства з
питань охорони праці та
промислової безпеки

безоплатна

1501-02 Здійснення відомчої
Закон України «Про дорожній рух»
реєстрація та ведення
обліку великотоннажних
та інших технологічних
транспортних засобів, що
не підлягають
експлуатації на вулично-

Безоплатна

дорожній мережі
загального користування
1501-03 Дозвіл на виконання
Закон України «Про охорону праці»
робіт підвищеної
небезпеки та на
експлуатацію
(застосування) машин,
механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки
або відмови в їх видачі,
переоформлення, видачі
дублікатів, анулювання
дозволів

Безоплатна

97. Управління відділу у Лиманському районі Головного управління
Держгеокадастру Одеської області
97-01

Державна реєстрація
земельної ділянки з
видачею витягу з
Державного земельного
кадастру

Закон
України «Про
земельний кадастр»

Державний платна

97-02

Внесення до Державного Закон
України «Про
земельного кадастру
земельний кадастр»
відомостей (змін до них)
про земельну ділянку з
видачею витягу

Державний платна

97-03

Внесення до Державного Закон
України «Про
земельного кадастру
земельний кадастр»
відомостей про межі
частини земельної
ділянки, на яку
поширюються права
суборенди, сервітуту, з
видачею витягу

Державний безоплатна

97-04

Внесення до Державного Закон
України «Про
земельного кадастру
земельний кадастр»
відомостей (змін до них)
про землі в межах
територій
адміністративнотериторіальних одиниць
з видачею витягу

Державний платна

97-05

Державна реєстрація
Закон України «Про Державний
обмежень у використанні земельний кадастр»
земель з видачею витягу

платна

97-06

Внесення до Державного Закон України «Про Державний
земельного кадастру
земельний кадастр»
відомостей про
обмеження у
використанні земель,
встановлені законами та
прийнятими відповідно
до них нормативноправовими актами, з
видачею витягу

платна

97-07

Виправлення технічної
помилки у відомостях з
Державного земельного
кадастру, допущеної
органом, що здійснює
його ведення, з видачею
витягу

безоплатна

97-08

Надання відомостей з
Закон України «Про Державний
Державного земельного земельний кадастр»
кадастру у формі витягу
з Державного земельного
кадастру про земельну
ділянку

платна

97-09

Надання відомостей з
Закон України «Про Державний
Державного земельного земельний кадастр»
кадастру у формі витягу
з Державного земельного
кадастру про землі в
межах території
адміністративнотериторіальних одиниць

платна

97-10

Надання відомостей з
Закон України «Про Державний
Державного земельного земельний кадастр»
кадастру у формі витягу
з Державного земельного
кадастру про обмеження
у використанні земель

платна

97-11

Надання відомостей з
Закон України «Про Державний
Державного земельного земельний кадастр»
кадастру у формі
довідки, що містить
узагальнену інформацію
про землі (території)

платна

97-12

Надання відомостей з
Державного земельного

платна

Закон України «Про Державний
земельний кадастр»

Закон України «Про Державний
земельний кадастр»

кадастру у формі
викопіювання з
картографічної основи
Державного земельного
кадастру, кадастрової
карти (плану)
97-13

Видача довідки про:
Земельний кодекс України
1) наявність та розмір
земельної частки (паю)
2) наявність у
Державному земельному
кадастрі відомостей про
одержання у власність
земельної ділянки у
межах норм безоплатної
приватизації за певним
видом її цільового
призначення
(використання)

безоплатна

97-14

Видача відомостей з
Закон України «Про землеустрій»
документації із
землеустрою, що
включена до Державного
фонду документації із
землеустрою

платна

97-16

Видача витягу з
Закон України «Про оцінку земель»
технічної документації
про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки

платна

97-17

Надання відомостей з
Державного земельного
кадастру у формі копій
документів, що
створюються під час
ведення державного
земельного кадастру

платна

97-18

Видача висновку про
Ст. 186, 186-1 Земельного кодексу
погодження документації України
із землеустрою

безоплатна

97-21

Видача рішення про
передачу у власність,
надання у користування
земельних ділянок
сільськогосподарського

безоплатно

Закон України «Про Державний
земельний кадастр»

Ст.118, 122, 123, 124 Земельного
кодексу України

призначення, що
перебувають у державній
власності
39. Южненський МС ГУ ДСНС України
в Одеській області
39-01

Реєстрація декларації
Кодекс цивільного захисту України
відповідності
матеріально-технічної
бази суб’єкта
господарювання вимогам
законодавства з питань
пожежної безпеки

безоплатна

1015. Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю в Одеській області
1015-01 Подання повідомлення Закон України «Про регулювання безоплатна
про початок виконання містобудівної діяльності» ст.35
підготовчих робіт
1015-02 Внесення змін до
повідомлення про
початок виконання
будівельних робіт

Закон України «Про регулювання безоплатно
містобудівної діяльності» ст.391

1015-03 Внесення змін до
декларації про початок
виконання будівельних
робіт

Пункт
151 Порядку
виконання безоплатно
підготовчих та будівельних робіт,
затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 13.04.2011 N 466
"Деякі питання виконання підготовчих
та будівельних робіт" (в редакції
постанови Кабінету Міністрів України
від 07.06.2017 N 404 "Про внесення змін
до постанови Кабінету Міністрів
України від 13 квітня 2011 р. N 466")

1015-04 подання повідомлення
про початок виконання
будівельних робіт по
будівельному паспорту
та СС1

Закон України «Про регулювання безоплатно
містобудівної діяльності», стаття 34

1015-05 Внесення змін до
повідомлення про
початок виконання
будівельних робіт по
будівельному паспорту
та СС1

Закон України «Про регулювання безоплатно
містобудівної діяльності», стаття 391

1015-06 Внесення змін до
декларації про початок

Закон України «Про регулювання безоплатно
містобудівної діяльності»

виконання будівельних
робіт по будівельному
паспорту та СС1
1015-07 Дозвіл на виконання Закон України «Про регулювання безоплатна
будівельних робіт
містобудівної діяльності» ст.37
1015-08 Зміни даних у виданому Закон України «Про регулювання безоплатно
дозволі на виконання містобудівної діяльності», стаття 37
будівельних робіт
1015-09 Реєстрації декларації про Закон України «Про регулювання безоплатно
готовність до
містобудівної діяльності», стаття 39
експлуатації
1015-10 Внесення змін до
Закон України «Про регулювання безоплатно
декларації про готовність містобудівної діяльності», стаття 391
до експлуатації
1015-11 Видача сертифіката про Закон України «Про регулювання платна
прийняття в
містобудівної діяльності» ст.39
експлуатацію закінчених
будівництвом об’єктів
1015-12 Реєстрації декларації про
готовність об`єкта до
експлуатації, які
збудовані на земельній
ділянці відповідного
цільового призначення
без дозвільного
документа на виконання
будівельних робіт

Закон України «Про регулювання безоплатно
містобудівної
діяльності»,
частина
перша пункту 9 розділу V «Прикінцеві
положення»

778. Департамент екології та природних ресурсів
Одеської обласної Державної адміністрації
778-01

Дозволи на викиди
забруднюючих речовин в
атмосферне повітря
стаціонарними
джерелами (для об’єктів
другої та третьої групи)

Закони України «Про атмосферне
Згідно чинного
повітря», «Про охорону атмосферного законодавства
повітря», «Про природно-заповідний
України
фонд України», «Про охорону
навколишнього природного
середовища», Постанова КМУ від
10.08.1992 року № 459 «Порядок видачі
дозволів на спеціальне використання
природних ресурсів у межах територій
та об’єктів природно-заповідного
фонду, встановлення лімітів
використання ресурсів
загальнодержавного значення»,
Постанова КМУ від 13.03.2002 року
«Порядок проведення та оплати робіт,
пов’язаних з видачею дозволів на

викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, обліку підприємств,
установ, організацій та громадянпідприємців, які отримали такі дозволи»
778-02

Анулювання дозволів на
викиди забруднюючих
речовин в атмосферне
повітря стаціонарними
джерелами (для об’єктів
другої та третьої групи)

Закони України «Про атмосферне
Згідно чинного
повітря», «Про охорону атмосферного законодавства
повітря», «Про природно-заповідний
України
фонд України», «Про охорону
навколишнього природного
середовища», Постанова КМУ від
10.08.1992 року № 459 «Порядок видачі
дозволів на спеціальне використання
природних ресурсів у межах територій
та об’єктів природно-заповідного
фонду,
встановленнялімітіввикористанняресурс
івзагальнодержавногозначення»,
Постанова КМУ від 13.03.2002 року
«Порядок проведення та оплати робіт,
пов’язаних з видачею дозволів на
викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, обліку підприємств,
установ, організацій та громадянпідприємців, які отримали такі дозволи»

778-03

Дозволи на спеціальне
використання природних
ресурсів у межах
територій та об’єктів
природно-заповідного
фонду

Закони України «Про атмосферне
Згідно чинного
повітря», «Про охорону атмосферного законодавства
повітря», «Про природно-заповідний
України
фонд України», «Про охорону
навколишнього природного
середовища», Постанова КМУ від
10.08.1992 року № 459 «Порядок видачі
дозволів на спеціальне використання
природних ресурсів у межах територій
та об’єктів природно-заповідного
фонду,
встановленнялімітіввикористанняресурс
івзагальнодержавногозначення»,
Постанова КМУ від 13.03.2002 року
«Порядок проведення та оплати робіт,
пов’язаних з видачою дозволів на
викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, обліку підприємств,
установ, організацій та громадянпідприємців, які отримали такі дозволи»

778-04

Анулювання дозволів на
спеціальне використання
природних ресурсів у
межах територій та
об’єктів природнозаповідного фонду

Закони України «Про атмосферне
Згідно чинного
повітря», «Про охорону атмосферного законодавства
повітря», «Про природно-заповідний
України
фонд України», «Про охорону
навколишнього природного
середовища», Постанова КМУ від
10.08.1992 року № 459 «Порядок видачі
дозволів на спеціальне використання
природних ресурсів у межах територій
та об’єктів природно-заповідного
фонду,
встановленнялімітіввикористанняресурс
івзагальнодержавногозначення»,
Постанова КМУ від 13.03.2002 року
«Порядок проведення та оплати робіт,
пов’язаних з видачою дозволів на
викиди забруднюючих речовин в
атмосферне повітря стаціонарними
джерелами, обліку підприємств,
установ, організацій та громадянпідприємців, які отримали такі дозволи»

778-05

Реєстрація декларації про Закони України «Про охорону
відходи
навколишнього природного
середовища», «Про відходи», «Про
адміністративні послуги», «Про
електронні документи та електронний
документообіг»
Постанова КМУ від 10.08.1992 року
№118 «Про затвердження Порядку
подання декларації про відходи та її
форми»

безоплатно

778-06

Видача висновку про
Земельний кодекс України
погодження документації Закон України «Про землеустрій»
із землеустрою

безоплатно

1195. Головне управління Держсподспоживслужби в Одеській області
1195-01 Видача експлуатаційного Закон України «Про основні принципи
дозволу оператором
та вимоги до безпечності та кості
ринку, що провадить
харчових продуктів» ст.23, 24
діяльність, пов’язану з
виробництвом та/або
зберіганням харчових
продуктів тваринного
походження

платно

1195-02 Видача експлуатаційного Закон України «Про ветеринарну
дозволу для провадження медицину» ст.50-53

безоплатно

діяльності: на
потужностях (об’єктах) з
виробництва, змішування
та приготування
кормових добавок,
преміксів і кормів

Секретар ради

Закон України «Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності».
Закон України «Про перелік документів
дозвільного характеру у сфері
господарської діяльності»
Закон України «Про адміністративні
послуги» ст.8

Воротнікова О.А.

