
 

Рішенням сесії сільської ради № 344-24-VІ від 19.04.2013 року  

затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються Гнідинською 

сільською радою та її виконавчим комітетом під час здійснення власних та 

делегованих повноважень. 

 

 
Київська область 

Бориспільський район 

ГНІДИНСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про затвердження переліку адміністративних послуг, 

які надаються Гнідинською сільською радою та її 

виконавчим комітетом під час здійснення власних та 

делегованих повноважень  
              

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та «Про адміністративні послуги», на виконання розпорядження голови 

Бориспільської РДА від 19.03.2013 №164 «Про організацію виконання в районі 

Закону України «Про адміністративні послуги» та з метою  забезпечення 

вдосконалення порядку надання сільською радою адміністративних послуг, 

підвищення їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації 

фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг, Гнідинська 

сільська рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, які надаються 

Гнідинською сільською радою та її виконавчим комітетом під час здійснення 

власних (самоврядних) та делегованих повноважень (додаток №1). 

2. Доручити секретарю сільської ради Норець В.М. здійснити заходи 

щодо оприлюднення переліку адміністративних послуг, які надаються  сільською 

радою та її виконавчим комітетом. 

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

Сільський голова                                                  О.Й.Лазаренко 

с. Гнідин  

19 квітня 2013 року 

рішення № 344-24-VІ 



                                                                           Додаток №1  

                                                           до рішення сесії сільської ради                                                                             

                                                              № 344-24-VІ  від 19.04.2013 року 
                                                           

Перелік адміністративних послуг, які надаються  

Гнідинською сільською радою та її виконавчим комітетом  

під час здійснення власних (самоврядних)  

та делегованих повноважень 

 

№ 

п/п 
Назва адміністративної послуги 

Правові підстави для надання 

адміністративної послуги та 

встановлення розміру плати 

за її надання 

Розмір плати 

(адміністративний 

збір) за надання 

адміністративної 

послуги (у разі її 

надання на платній 

основі) 

1.  

Дозвіл на складання проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

Земельний кодекс України 

Б 

2.  

Затвердження генерального плану 

населеного пункту  

Закон України  "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

Земельний кодекс України, 

Закон України  "Про 

регулювання містобудівної 

діяльності"  

Б 

3.  

Передача земельної ділянки у 

власність або відмова у передачі 

земельної ділянки  

Закон України  "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

Земельний кодекс України 

Б 

4.  

Затвердження проекту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки  

Закон України  "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

Земельний кодекс України, 

Закон України  "Про 

землеустрій" 

Б 

5.  

Підписання договору оренди 

землі 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  

Закон України "Про оренду 

землі" 

Б 

6.  

Внесення змін до договору 

оренди землі 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  

Закон України "Про оренду 

землі" 

Б 

7.  

Рішення про поновлення 

договору оренди земельної 

ділянки  

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  

Земельний кодекс України, 

Цивільний кодекс України, 

Закон України "Про оренду 

землі" 

Б 



8.  

Рішення про припинення права 

оренди та права постійного 

користування земельними 

ділянками   

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  

Земельний кодекс України 

Б 

9.  

Дозвіл на виготовлення 

документації та на укладання 

договору оренди нерухомого 

майна, що перебуває у 

комунальній власності 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  

Закон України "Про оренду 

державного та комунального 

майна" 

Б 

10.  
Дозвіл на отримання службового 

житла 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні",  

Житловий кодексу УРСР  

Б 

11.  
Ордер на житлове приміщення  Закон України  "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

Житловий кодекс УРСР 

Б 

12.  
Дозвіл на списання майна 

комунальної власності 

Закон України  "Про місцеве 

самоврядування в Україні" 

 

Б 

13.  
Рішення про встановлення 

індивідуального опалення 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" 

Б 

14.  
Дозвіл на газифікацію квартир та 

будинків 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" 

Б 

15.  

Дозвіл на введення в 

експлуатацію систем 

індивідуального опалення 

квартир 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" 

 

16.  
Дозвіл на організацію ринку / 

ярмарку 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" 

Б 

17.  

Встановлення та погодження 

режиму роботи підприємств, 

установ та організацій сфери 

торгівлі та побуту 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

Закон України "Про 

забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя 

населення"  

Б 

18.  

Реєстрація об’єднання 

співвласників багатоквартирних 

будинків 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

Закон України "Про об'єднання 

співвласників 

багатоквартирного будинку" 

Б 

19.  

Дозвіл на проведення зборів, 

мітингів, маніфестацій  і 

демонстрацій, спортивних 

видовищ та  інших масових 

заходів 

п.п.3 п. "б" ст. 38 Закону 

України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" 

Б 

20.  

Довідка про присвоєння (зміну) 

будівельної та поштової адреси 

об’єкту нерухомого майна 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

Закон України "Про звернення 

громадян" 

Б 



21.  

Довідка про присвоєння (зміну) 

юридичної  адреси 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

Закон України "Про звернення 

громадян" 

Б 

22.  Посвідчення заповіту 

п.п.5. п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні», 

Наказ Міністерства юстиції 

України «Про затвердження 

Порядку вчинення 

нотаріальних дій посадовими 

особами органів місцевого 

самоврядування»  від 

11.11.2011 № 3306/5, ст. 3 

Декрету Кабінету Міністрів 

України «Про державне мито» 

0,85 грн. 

23.  Посвідчення довіреностей 

п.п.5. п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні», 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про порядок 

посвідчення заповітів і 

доручень, прирівняних до 

нотаріально посвідчених від 

15.06.1994 № 419 (у редакції 

Постанови КМУ від 06.07.2006 

№ 940) 

Б 

 

24.  
Засвідчення  справжності  підпису  

на документі 

п.п.5. п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні», 

Наказ Міністерства юстиції 

України «Про затвердження 

Порядку вчинення 

нотаріальних дій посадовими 

особами органів місцевого 

самоврядування»  від 

11.11.2011 № 3306/5, ст. 3 

Декрету Кабінету Міністрів 

України «Про державне мито» 

 

0,34 грн. 

25.  
Засвідчення  справжності копій 

документів 

п.п.5. п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні», 

Наказ Міністерства юстиції 

України «Про затвердження 

Порядку вчинення 

нотаріальних дій посадовими 

особами органів місцевого 

самоврядування»  від 

0,17 грн. 



11.11.2011 № 3306/5, ст. 3 

Декрету Кабінету Міністрів 

України «Про державне мито» 

26.  
Видача  дублікатів нотаріально 

посвідчених документів    

 п.п.5. п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні», 

Наказ Міністерства юстиції 

України «Про затвердження 

Порядку вчинення 

нотаріальних дій посадовими 

особами органів місцевого 

самоврядування»  від 

11.11.2011 № 3306/5, ст. 3 

Декрету Кабінету Міністрів 

України «Про державне мито» 

0,51 грн. 

27.  
Видача довідки про адресу місця 

реєстрації особи 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

Б 

28.  Видача довідки про склад сім’ї 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

Закон України «Про звернення 

громадян», Наказ Міністерства 

праці та соціальної  політики 

України від 22.07.2003 № 204 

 

Б 

29.  
Видача  довідки на  отримання 

матеріальної допомоги у  зв’язку  

з народженням дитини 

п.п.5. п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні»,  

Сімейний  кодекс України 

Б 

30.  
Видача довідки на отримання 

матеріальної допомоги у зв’язку 

із  смертю 

п.п.5. п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні», 

Сімейний  кодекс України 

Б 

31.  
Видача довідки про визначення 

походження дитини 

п.п.5. п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні», 

Сімейний  кодекс України 

Б 

32.  
Видача витягів із по 

господарської книги  

п.п.5. п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні»,  

Б 

33.  Видача довідок іншого змісту 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", 

Закон України «Про звернення 

громадян» 

Б 

34.  
Державна реєстрація народження 

дитини 

п.п.5. п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про місцеве 

Б 



самоврядування в  Україні», 

Сімейний  кодекс України 

35.  Державна реєстрація  смерті 

п.п.5. п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні», 

Сімейний  кодекс України  

Б 

36.  Державна реєстрація  шлюбу 

п.п.5. п. «б» ч. 1 ст. 38 Закону 

України «Про місцеве 

самоврядування в  Україні», 

Сімейний  кодекс України 

0,85 грн. 

 

 

Секретар сільської ради                                            В.М.Норець 


