УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
НОВОВОДОЛАЗЬКА СЕЛИЩНА РАДА
РІШЕННЯ
XXXII сесія
VIII скликання
№

Щ6

Про внесення змін та доповнень до рішення II сесії VIII скликання
Нововодолазької селищної ради від 08 червня 2017 року № 57 «Про
затвердження переліку адміністративних послуг Нововодолазької селищної
ради, які надаються через Центр надання адміністративних послуг»
Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги»,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р,
керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
враховуючи висновки постійних комісій, Нововодолазька селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни та доповнення до рішення II сесії VIII скликання
Нововодолазької селищної ради від 08 червня 2017 року № 57 «Про затвердження
переліку адміністративних послуг Нововодолазької селищної ради, які надаються
через Центр надання адміністративних послуг», а саме: викласти Додаток 1 до
рішення в новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням ріш
Нововодолазької селищної ради з п
депутатської діяльності, етики, з питань :
діяльності засобів масової інформації і ве
Селищний голова

Додаток № 1
до
рішення
II
сесії
VIII
скликання
Нововодолазької селищної ради
від 08.06.2017 року № 57
в редакції рішення XXXII сесії VIII скликання
Нововодолазької селищної ради
від «З О » С
_____ 2019 року 2 $ 2 £

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг Нововодолазької селищної ради, що надаються через
Центр надання адміністративних послуг
Найменування адміністративної послуги
Державна реєстрація юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців га
громадських формувань:
1. Державна реєстрація створення юридичної
особи (крім громадського формування)
2.
Державна
реєстрація
включення
відомостей
про
юридичну
особу,
зареєстровану до
01 липня
2004 року, відомості про яку не містяться в
Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб підприємців та
громадських формувань (крім громадського
формування)
3. 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)
4. Державна реєстрація переходу юридичної
особи з модельного статуту на діяльність на
підставі власного установчого документа
(крім громадського формування)
5. Державна реєстрація переходу юридичної
особи на діяльність на підставі модельного
статуту (крім громадського формування)
6. Державна реєстрація рішення про виділ
юридичної
особи
(крім
громадського
формування)

Правові підстави для надання
адміністративної послуги
Закон України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань»

7. Державна
реєстрація
припинення
юридичної
громадського формування)

рішення
про
особи
(крім

8. Державна реєстрація рішення про відміну
рішення про припинення юридичної особи
(крім громадського формування)
9. Державна реєстрація зміни складу комісії з
припинення
(комісії
з
реорганізації,
ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім
громадського формування)
10.
Державна
реєстрація
припинення
юридичної особи в результаті її ліквідації
(крім громадського формування)
11.
Державна
реєстрація
припинення
юридичної особи в результаті її реорганізації
(крім громадського формування)
12.
Державна
реєстрація
створення
відокремленого підрозділу юридичної особи
(крім громадського формування)
13. Державна реєстрація внесення змін до
відомостей про відокремлений підрозділ
юридичної
особи
(крім
громадського
формування)
14.
Державна
реєстрація
припинення
відокремленого підрозділу юридичної особи
(крім громадського формування)
15. Державна
підприємцем

реєстрація

фізичної

особи

16.
Державна
реєстрація
включення
відомостей про фізичну особу - підприємця,
зареєстровану до 01 липня 2004 року,
відомості про яку не містяться в Єдиному
державному
реєстрі
юридичних
осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
17. Державна реєстрація змін до відомостей
про фізичну особу - підприємця, що
містяться в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
та громадських формувань
18.
Державна
реєстрація
припинення
підприємницької діяльності фізичної особи -

підприємця за її рішенням
19. Видача витягу з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
20.
Державна
реєстрація
громадського об’єднання

створення

21.
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
22. 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
23. Державна реєстрація рішення про виділ
громадського об'єднання
24. Державна реєстрація рішення
припинення громадського об'єднання

про

25. Державна реєстрація рішення про відміну
рішення про
припинення
громадського
об'єднання
26. Державна реєстрація зміни складу комісії
з припинення
(комісії 3 реорганізації,
ліквідаційної
комісії)
громадського
об'єднання
27.
Державна
реєстрація
припинення
громадського об'єднання в результаті його
ліквідації
28.
Державна
реєстрація
припинення
громадського об'єднання в результаті його
реорганізації
29.
Державна
відокремленого
об'єднання

реєстрація
створення
підрозділу
громадського

ЗО. Державна реєстрація внесення змін до
відомостей про відокремлений підрозділ
громадського об'єднання

31.
Державна
відокремленого
об'єднання

реєстрація
підрозділу

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

Державна реєстрація речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень:
32. Державна реєстрація права власності на
нерухоме майно
33. Державна реєстрація іншого речового
права на нерухоме майно
34. Державна реєстрація обтяження речового
права на нерухоме майно
35. Взяття на облік безхазяйного нерухомого
майна
36.
Внесення
запису
державної реєстрації прав

про

скасування

37. Надання інформації з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
38. Внесення змін до записів Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно
39. Внесення змін до записів Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно у
зв’язку з допущенням технічної помилки
40. Скасування запису Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
41. Державна
власності

реєстрація

переходу

права

42. Державна реєстрація переходу іншого
речового права
43. Реєстрація заборони власника на вчинення
реєстраційних дій
44. /Державна реєстрація знищення об’єкта
нерухомого майна
45. Реєстрація заяви відмови власником від
речового права
46. Реєстрація заяви про відкликання заяви
поданої власником

47. Реєстрація місця проживання особи
48. Зняття з реєстрації місця проживання
особи

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

49. Реєстрація місця перебування особи
Державна
стану:

реєстрація

актів

цивільного Закон України «Про державну реєстрацію актів
цивільного стану»

50. Державна реєстрація народження фізичної
особи та її походження
51. Державна реєстрація шлюбу
52. Державна реєстрація смерті
53. Державна реєстрація розірвання шлюбу за
спільною заявоЕо подружжя, яке не має дітей.
54. Державна реєстрація зміни імені
55. Внесення змін до актових записів
цивільного стану, їх поновлення та
анулювання.

Надання відомостей з Державного
земельного кадастру у формі:

Закон України «ПроДержавний земельний
кадастр»

56. витягу з Державного земельного кадастру
про об’єкт Державного земельного кадастру
57. довідки, що містить узагальнену
інформацію про землі (території)
58. викопіювань з картографічної основи
Державного земельного кадастру, кадастрової
карти(плану)
59. копій документів, що створюються під час
ведення Державного земельного кадастру.

60. Оформлення і видача паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним посієм вперше після
досягнення 14-річного віку.
61. Оформлення і видача паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм у зв’язку 3
втратою/викраденням паспорта
громадянина України зразка 1994 року
(у формі книжечки).
62. Оформлення і видача паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм у зв’язку 3
втратою/викраденням паспорта
громадянина України (у формі картки).
63. Оформлення і видача паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм у разі обміну паспорта
громадянина України зразка 1994 року (у
формі книжечки).
64. Оформлення і видача паспорта
громадянина України з безконтактним
електронним носієм у разі обміну паспорта
громадянина України (у формі картки).

Закон України «Про Єдиний державний
демографічний реєстр та документи, що
підтверджують громадянство України,
посвідчують особу чи її спеціальний статус»

65. Оформлення і видача паспорта
громадянина України для виїзду за кордон
з безконтактним електронним носієм.
66. Оформлення і видача паспорта
Закон України «Про Єдиний державний
громадянина України для виїзду за кордон
демографічний реєстр та документи, що
з безконтактним електронним носієм
підтверджують громадянство України,
замість втраченого або викраденого.

посвідчують особу чи її спеціальний статус»

67. Оформлення і видача паспорта
громадянина України для виїзду за кордон
з безконтактним електронним носієм у
зв’язку з обміном.
68. Вклеювання до паспорта громадянина
України фотокартки при досягненні
громадянином 25- і 45-річного віку

Постанова Верховної Ради України від 26 червня
1992 р. № 2503-ХІІ «Про затвердження
положень про паспорт громадянина України та
про паспорт громадянина України для виїзду за
кордон»

69. Видача довідки про те, що громадянин
ніде не працює

Закон України «Про звернення громадян»
Закон України «Про зайнятість населення»
Наказ Державної служби статистики України від
11.04.2016 року № 56 «Про затвердження
Інструкції з ведення погосподарського обліку в
сільських, селищних та міських радах»

70. Видача довідки про те, що громадянин
ніде не працює та трудової книжки, з його
слів, не має

Закон України «Про звернення громадян»
Закон України «Про зайнятість населення»
Наказ Державної служби статистики України від
11.04.2016 року № 56 «Про затвердження
Інструкції з ведення погосподарського обліку в
сільських, селищних та міських радах»

71. Видача довідки про те, що громадянин
на момент смерті ніде не працював та
трудової книжки не має

Закон України «Про звернення громадян»
Закон України «Про зайнятість населення»
Наказ Державної служби статистики України від
11.04.2016 року № 56 «Про затвердження
Інструкції з ведення погосподарського обліку в
сільських, селищних та міських радах»

72. Видача довідки про те, що громадянин
на момент смерті ніде не працював згідно
трудової книжки

Закон України «Про звернення громадян»
Закон України «Про зайнятість населення»
Наказ Державної служби статистики України від
11.04.2016 року № 56 «Про затвердження
Інструкції з ведення погосподарського обліку в
сільських, селищних та міських радах»

73. Видача довідки про склад сім'ї

Житловий Кодекс Української PCP
Сімейний кодекс України
Закон України «Про звернення громадян»

74. Видача довідки про спільне
проживання та ведення спільного

Закон України «Про звернення громадян»
Закон України «Про
загальнообов’язкове

господарства до дня смерті пенсіонера (для державне пенсійне страхування»
виплати недоотрнманої пенсії померлого)
Закон України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні»
Закон України «Про пенсійне забезпечення»

75. Видача довідки матері, яка народила та Закон України «Про звернення громадян»
виховала до 6-ти річного віку дитинуЗакон України «Про державну соціальну
інваліда
допомогу малозабезпеченим сім'ям»
76. Видача довідки матері, яка народила та Закон України «Про звернення громадян»
виховала до 6-ти річного віку 5 та більше
Закон України «Про державну соціальну
дітей
допомогу малозабезпеченим сім'ям»
77. Видача довідки про те що пенсія
померлого (ої) була основним і постійним
джерелом засобів до існування
78.
Видача
довідки
про
те
домоволодіння має пічне опалення

Закон України «Про звернення громадян»
Закон України «Про
загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування»

що Закон України «Про звернення громадян»
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»

79. Видача довідки про те що поховав (ла) Закон України «Про звернення громадян»
та поніс (ла) витрати на поховання (для Закон України «Про
загальнообов’язкове
непрацюючих)
державне соціальне страхування»
80. Видача довідки про наявність у
фізичної особи земельних ділянок (форма
№ 3 ДФ, затверджена наказом Міндоходів і
зборів України № 32 від 17.01.2014 року)

Закон України «Про звернення громадян»
Наказ М іністерства доходів і зборів України від
17.01.2014 року № 32 «Про затвердження
Порядку видачі довідки про наявність у фізичної
особи земельних ділянок та її форми»

81. Видача довідки про зареєстрованих у Закон України «Про звернення громадян»
житловому приміщенні/будинку осіб
Постанова Кабінету М іністрів України

від
02.03.2016 року № 207 «Про затвердження
Правил реєстрації місця проживання та Порядку
передачі органам реєстрації інформації до
Єдиного державного демографічного реєстру»

82. Видача довідки про реєстрацію місця Закон України «Про звернення громадян»
проживання матері та дитини
Постанова Кабінету Міністрів України

від
02.03.2016 року № 207 «Про затвердження
Правил реєстрації місця проживання та Порядку
передачі органам реєстрації інформації до
Єдиного державного демографічного реєстру»

83. Видача довідки про те,
що особа Закон України «Про звернення громадян»
потребує постійного стороннього догляду
Закон України «Про
загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»

84. Видача довідки про те, що дитина (діти) Закон України «Про звернення громадян»
проживає (ють) га знаходиться (яться) на Закон України «Про
загальнообов’язкове
повному утримані одного з батьків
державне соціальне страхування»

85. Видача довідки про реєстрацію місця Закон України «Про звернення громадян»
Постанова Кабінету Міністрів України
проживання особи

від
02.03.2016 року № 207 «Про затвердження
Правил реєстрації місця проживання та Порядку
передачі органам реєстрації інформації до
Єдиного державного демографічного реєстру»

86. Надання державної допомоги
народженні дитини

при Закон України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми»

87. Надання державної допомоги у зв'язку з Закон України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми»
вагітністю та пологами
88. Надання державної допомоги на дітей Закон України «Про державну допомогу сім’ям з
дітьми»
одиноким матерям
89. Реєстрація дітей до закладів дошкільної Закон України «Про дошкільну освіту»
освіти Нововодолазької селищної ради
Постанова Кабінету М іністрів України

від
12.03.2003 року № 305 «Про затвердження
Положення про дошкільний навчальний заклад»

♦Перелік адміністративних послуг, які надаються через Цеіяф надання адміністративних послуг
Нововодолазької селищної ради може бути доповнено.
через Центр надання
♦Адміністративні послуги, визначені в пунктах
адміністративних послуг Нововодолазької селищної ради в

Селищний голова

О. ЄСІІІ

