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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  

 
Про застосування кошторисної заробітної плати, яка враховується при 

визначенні вартості будівництва (нового будівництва, реконструкції, 

реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, 

що здійснюється за рахунок коштів бюджету 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 

№281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру вартості кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва 

об’єктів», в зв’язку із збільшенням прожиткового мінімуму з 01 січня 2020 

року, згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2018 №546 «Про 

схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 

роки», сільська рада вирішила: 

1. Прийняти для розрахунку вартості будівництва (нового будівництва, 

реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення) 

об’єктів, що здійснюється за рахунок коштів бюджету Великолучківської 

сільської ради, кошторисну заробітну плату на 2021 рік в розмірі 10756,00 грн., 

яка відповідає розряду складності робіт 3,8. 

2. Підрядними організаціями, при визначенні договірної ціни вартості 

будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального 

ремонту, технічного переоснащення) об’єктів, що здійснюються за рахунок 

коштів бюджету Великолучківсьої сільської ради, рекомендувати до 

застосування заробітну плату в розмірі 10756,00 грн., при підтвердженні 

відповідними розрахунками. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.). 

 
 

Сільський голова В.Коштура 
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Додаток 
до рішення сьомої сесії 

восьмого скликання 

15.04.2021 №  
 

 

 
 

РОЗРАХУНОК 

ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ 

на 2021 рік 

 

Розмір кошторисної заробітної плати для звичайних умов будівництва 

при складності робіт 3,8 визначається за такою формулою: 
ЗПкоштор = ЗПтар+ ЗПдодатк, 

 

де ЗПтар – тарифна частина середньомісячної заробітної плати у 

будівництві; 

ЗПдодатк– додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати. 

 

1. Тарифна частина середньомісячної заробітної плати (ЗПтар) 

становить: 

ЗПтар = 2270,0 х( 1,28х1,6)х1,308=6080,84 грн 

 

Де – 2270,0 грн середній розмір прожиткового мінімуму встановлений для 

працездатних осіб 01.01.2021 року. 

 

К гал.= 1,6х1,28 (з 01.01.2021 року) 1,28– коефіцієнт співвідношення 

місячних тарифних ставок робітників першого розряду до мінімального розміру 

тарифної ставки (посадового окладу) згідно з відповідною галузевою угодою; 

 

1,308–коефіцієнт переходу від першого розряду складності робіт до 

розряду 3,8 відповідно до додатка А ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013 «Настанова щодо 

визначення прямих витрат у вартості будівництва» 

 
2. Додаткова заробітна плата та інші заохочувальні та компенсаційні 

виплати визначаються за такою формулою: 
ЗПдодатк=ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р + ЗПвис. дос + ЗПвідпуст+ ЗПі, 

 

де ЗПшк – доплата за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і 

особливо шкідливих умовах праці визначається за такою формулою: 

ЗПшк= ЗПтарх Кшк х Vшк, 

ЗПшк= 6080,84х0,11х0,6=401,34грн 

 

де Кшк – 0,12- усереднений коефіцієнт, що враховує середній розмір 

доплати за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо 

шкідливих умовах праці згідно з відповідною галузевою угодою; 
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0,6к – питома вага робіт, що виконуються у важких (особливо важких) і 

 

шкідливих (особливо шкідливих) умовах (зварювальні, монтажні, 

гідроізоляційні, малярні, керування будівельними машинами, механізмами та 

спеціальним приладдям тощо), визначається на підставі даних підрядників; 

 

ЗПмайст – надбавка за високу професійну майстерність визначається за 

такою формулою: 
ЗПмайст = ЗПтарх Кмайстх Vмайст, 

ЗПмайст.=6080,84 х0,152х0,5=462,14 грн 

 

де 0,152– коефіцієнт, що враховує середній розмір диференційованої 

надбавки до тарифної ставки робітників розряду 3,8 згідно з відповідною 

галузевою угодою; (ІІІ-розряд 12% 4р-16%), 

0,5 – питома вага робітників, які одержують надбавки за високу 

професійну майстерність (визначено на підставі даних підрядника); 

 

ЗПважл.р– надбавка за виконання особливо важливої роботи визначається за 

такою формулою: 
ЗПважл.р= ЗПтарх Кважл.р х Vважл.р, 

ЗПважл.р= 6080,84 х 0,5 х 0,3=912,13 грн 
де 0,2– коефіцієнт, що враховує середній розмір надбавки, 

визначений згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних 

підрядників; (до 50% ) 

 

0,3– питома вага робітників, які одержують надбавки за виконання 

особливо важливої роботи, (визначено на підставі даних підрядника); 

 

ЗПвис. дос– надбавка за високі досягнення у праці визначається за такою 

формулою: 
ЗПвис. дос= ЗПтарх Квис. дос х Vвис. дос, 

ЗПвис. дос= 6080,84х 0,5 х 0,2вис. дос= 608,08 грн 

 

де 0,50– коефіцієнт, що враховує розмір надбавки, визначений згідно з 

відповідною галузевою угодою; ( 50% ) 

0,2–питома вага робітників, які одержують надбавки за високі досягнення 

у праці, (визначено на підставі даних підрядника); 

 

ЗПвідпуст– кошти на оплату щорічних основних та додаткових відпусток 

визначаються за такою формулою: 

 
ЗПвідпуст= (ЗПтар+ ЗПшк + ЗПмайст + ЗПважл.р+ ЗПвис. дос+ ЗПі) х Квідпуст, 

ЗПвідпуст= (6080,84+ 401,34+ 462,14 + 912,13+608,08+ 243,23+218,91+152,02) х 

0,08=726,30 грн. 

 

де Квідпуст– коефіцієнт, що враховує середній рівень основних і додаткових 

відпусток (порівняно з місячною заробітною платою), які надаються відповідно 

до статей 6 і 7 Закону України «Про відпустки», визначається на підставі даних 
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підрядників; 
 

ЗПі– інші надбавки та доплати, визначені згідно з галузевими 

(міжгалузевими) угодами (за керівництво бригадою, за інтенсивність праці, на 

період освоєння нових норм трудових затрат, за класність водіям, вислуга років 

тощо), визначаються за такою формулою: 

 

ЗПі=ЗПтар.х Кіх Vі , 

ЗП висл.років=6080,84х0,16х0,25=243,23 грн 

ЗП інтенс.=6080,84х0,12х0,30=218,91 грн 

ЗП кл.вод.=6080,84х0,25х0,1=152,02 грн 

 

де Кі– коефіцієнт, що враховує середній розмір і-тої надбавки, 

визначається згідно з відповідною галузевою угодою на підставі даних 

підрядників; 

Vі – питома вага робітників, які одержують і-ту надбавку, визначено на 

підставі даних підрядника. 

 

Загальна сума додаткової з/плати складає: 

Зп .додаткова складає: 

401,34+ 462,14 +912,13+608,08+243,23+218,91+152,02+726,30 = 3724,15 грн 

 
3. КОШТОРИСНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА 

СКЛАДАЄ: 6080,84+3724,15= 9804,99 грн. 

З врахуванням індексу споживчих цін на 2020 рік до цін 2019 р. І=1,097 (згідно 

постанови КМУ від 11.07.2018 №546, додаток 1) кошторисна заробітна плата 

складає: 

9804,99х1,097=10756,07 

 

Прийняти для розрахунків на 2021 рік - 10756,00 грн. 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  

 
Про затвердження Концепції розвитку системи надання 

адміністративних послуг Великолучківської територіальної громади 

на 2021 – 2023 роки 

 
 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», з метою 

створення належних умов для розвитку системи надання населенню якісних 

адміністративних послуг, керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Концепцію розвитку системи надання адміністративних 

послуг Великолучківської територіальної громади на 2021 – 2023 роки згідно з 

додатком 1. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики 

та місцевої згуртованості (Хома О.І.). 

 
 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

Затверджено 

рішення сьомої сесії 

восьмого скликання 

15.04.2021 №  
 

 

КОНЦЕПЦІЯ 

розвитку системи надання адміністративних послуг 

Великолучківської територіальної громади 

на 2021 – 2023 роки 

 

Мета Концепції 

Метою розробки, затвердження та реалізації цієї Концепції є створення 

умов для надання мешканцям Великолучківської територіальної громади 

надання адміністративних послуг в Центрі надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради у зручний та доступний способи. 

 

Завдання Концепції 

Завданнями цієї Концепції є: 
- забезпечення отримання територіальною громадою повноважень з 

надання усіх адміністративних послуг, необхідних громадянам та суб’єктам 

господарювання, які делеговані або можуть бути делеговані державою органам 

місцевого самоврядування відповідного рівня; 

- створення центру надання адміністративних послуг (далі – ЦНАП), з 

комфортними умовами для обслуговування суб’єктів звернення та належними 

умовами для роботи посадових осіб органу місцевого самоврядування; 

- забезпечення доступних та без бар’єрних умов для отримання та 

впровадження інформаційних технологій адміністративних послуг усіма 

мешканцями територіальної громади (далі – ТГ); 

- забезпечення гендерної рівності та особливих потреб громадян на всіх 

етапах модернізації та функціонування ЦНАП. 

 

Поточний (вихідний) стан 

Реалізація цієї Концепції спрямована на вирішення наступних проблем: 
- отримання мешканцями громади більшості необхідних 

адміністративних послуг здійснюється переважно в різних органах виконавчої 

влади (управління соціального захисту населення, районний відділ державної 

реєстрації актів цивільного стану Міністерства юстиції тощо); 

- необлаштовані умови для обслуговування суб’єктів звернення в 

Зарічанській сільській раді, в тому числі, кабінетна система прийому, 

відсутність умов для очікування, в т.ч. для окремих груп громадян, як - 

відвідувачів з дітьми тощо; 

- відсутність належних умов доступу до адміністративних послуг в ТГ для 

осіб з можливостями інвалідністю, з додатковими потребами та інших 

соціальних груп; 

- погане матеріально-технічне забезпечення виконавчих органів місцевої 

ради, в тому числі брак відповідного технічного обладнання, меблів, 
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програмного забезпечення для організації ефективної роботи; 

 

- обмежені прийомні години в окремих спеціалістів та інших посадових 

осіб виконавчих органів місцевої ради; 

- нові виклики - доступності адміністративних послуг, зокрема у сфері 

реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання у зв’язку з 

утворенням ТГ; 

- складність залучення персоналу, що відповідає вимогам встановленим 

законодавством, для надання окремих адміністративних послуг, зокрема, у 

сфері державної реєстрації прав на нерухоме майно, видачі відомостей з 

Державного земельного кадастру; 

- недостатність знань та навичок в окремих спеціалістів виконавчих 

органів місцевої ради, які надають адміністративні послуги; 

- низький рівень обізнаності громадян і суб’єктів господарювання, щодо 

запроваджених електронних сервісів у сфері надання адміністративних послуг; 

- недостатній рівень запровадження європейських практик 

обслуговування заявників у місцевій раді, насамперед, що стосується питань 

клієнт орієнтованості, ділової етики, командної роботи гендерної рівності, 

комп’ютерної грамотності тощо; 

- слабка інформованість населення про сутність та основні напрями 

діяльності ЦНАП. 

 

Заплановані заходи (шляхи вирішення наявних проблем) 

Для досягнення мети цієї Концепції та усунення наявних проблем будуть 

вживатися наступні заходи: 

- створення ЦНАП, як структурного підрозділу (виконавчого органу) 

сільської ради з територіальними підрозділами (ТР) с.Ракошино, с.Великі 

Лучки та віддаленими робочими місцями (ВРМ) в селах Зняцьово та Кальник; 

- забезпечення ЦНАП належним приміщенням (в тому числі з 

комфортною зоною обслуговування та очікування, туалетною кімнатою з 

обладнаним столиком для сповивання, дитячим куточком та місцем для візків), 

технікою, меблями, програмним забезпеченням; 

- забезпечення без бар’єрного доступу до приміщення ЦНАП для осіб з 

інвалідністю та батьків з дитячими візочками; 

- забезпечення ЦНАП достатньою кількістю персоналу, здійснення 

регулярних заходів з навчання та підвищення його кваліфікації, зокрема щодо 

політики недискримінації; 

- організація надання через ЦНАП усіх адміністративних послуг, які 

належать до власних та делегованих повноважень місцевої ради, в тому числі з 

реєстрації актів цивільного стану, реєстрації місця проживання, а також 

адміністративних послуг зазначених у абзаці першому цього підрозділу 

Концепції; 

- вжиття заходів для надання через ЦНАП адміністративних послуг з 

видачі паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон, а також у сфері соціального захисту населення, пенсійного 

забезпечення; тощо; 

- обслуговування в обґрунтованих випадках суб’єктів звернення з 



Проект 

особливими потребами з виїздом до їх помешкання; 

- впровадження інформаційних технологій при наданні адміністративних 

послуг, в тому числі інтеграція з інформаційними системами органів державної 

влади, розширення переліку електронних послуг; 

 

- створення належної системи інформування громади про адміністративні 

послуги та роботу ЦНАП, в тому числі через веб-сторінку ТГ/ЦНАП, сторінку 

ТГ/ЦНАП у соціальних мережах; 

- відкриття банківського відділення у приміщенні ЦНАП та/або 

встановлення платіжного терміналу, POS-терміналів на робочих місцях в 

ЦНАП; 

- створення на базі ЦНАП постійних робочих місць для громадян з метою 

організації навчання та безпосереднього доступу до електронних сервісів 

державних і регіональних інформаційних систем; 

- проведення інформаційних кампаній за участю засобів масової 

інформації для популяризації діяльності ЦНАП та пропагування користування 

електронними сервісами серед населення (виготовлення буклетів, розміщення 

інформації в ЗМІ тощо). 

В межах виконання зазначених заходів будуть використовуватися також 

механізми: 

- співробітництва територіальних громад (спільного надання окремих 

адміністративних послуг; придбання обладнання, тощо); 

- узгоджених рішень з органами виконавчої влади для надання 

адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення; реєстрації 

земельних ділянок; пенсійного забезпечення, фіскальної служби; організація 

оперативного документообігу з такими органами. 

Крім того, для реалізації Концепції будуть вжиті такі організаційні 

заходи: 

- створення дієвої системи зворотного зв’язку з суб’єктами звернень та 

громадою загалом, розгляду пропозицій та зауважень громадян щодо 

організації надання адміністративних послуг у громаді, в тому числі при 

розширенні Переліку послуг для ЦНАП, при плануванні облаштування ЦНАП, 

при впровадженні суттєвих новацій у роботі ЦНАП, при щорічному оцінюванні 

персоналу ЦНАП; 

- питання забезпечення гендерної рівності має стати наскрізним питанням 

функціонування ЦНАП. 

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням 

найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної 

політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження. 

 

Витрати та джерела їх покриття 

Для покриття витрат на створення ЦНАП будуть використані 

надходження до місцевого бюджету у вигляді плати за надання 

адміністративних послуг (адміністративний збір); інші кошти місцевого 

бюджету; державна субвенція на розвиток інфраструктури ТГ; кошти проектів 

міжнародної технічної допомоги та інші дозволені законодавством джерела. 
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Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Концепції (з 

обґрунтуванням їх обсягів), буде проведена після розробки відповідного Плану 

заходів та кошторису, та доведена до відома громади. 
 

Очікувані результати 

Від реалізації Концепції очікуються наступні результати: 
для громадян та суб’єктів господарювання – отримання усіх (більшості) 

необхідних адміністративних послуг в громаді, в комфортних, доступних та без 

бар’єрних умовах в належному ЦНАП; 

для працівників ЦНАП та інших посадових осіб долучених до надання 

адміністративних послуг – належні умови роботи, регулярні заходи з 

підвищення кваліфікації; 

для громади загалом – прозорі умови надання адміністративних послуг, 

покращений інвестиційний клімат, максимальні надходження до місцевого 

бюджету за надання адміністративних послуг. 

Наші очікувані стандарти: 
- усі мешканці громади не більше як за 2 роки з дня ухвалення цієї 

Концепції матимуть доступ до основного офісу ЦНАП чи його територіального 

підрозділу; 

- організацію роботи ЦНАП не менше 40 прийомних годин протягом 

тижня; 

- можливість оплати платних адміністративних послуг безпосередньо у 

приміщенні ЦНАП; 

- використання електронної системи керування чергою (за необхідності); 
- можливість отримати довідкову інформацію щодо адміністративних 

послуг телефоном, електронною поштою протягом усіх робочих годин 

сільської ради. 

Термін реалізації – 2021-2023 рр. 
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ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  

 
Про утворення Центру надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради, відділу з питань забезпечення діяльності 

ЦНАП, його територіального підрозділу, віддалених робочих місць 

затвердження їх структури та Положень про них 

 

 
Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про адміністративні послуги», рішенням Великолучківської 

сільської ради від 15.04.2021 року №377 «Про затвердження Концепції 

розвитку системи надання адміністративних послуг Великолучківської 

територіальної громади на 2021-2023 роки», з метою покращення якості 

надання адміністративних послуг, сільська рада вирішила: 

1. Утворити Центр надання адміністративних послуг Великолучківської 

сільської ради як постійно діючий робочий орган. Визначити місцем його 

розміщення адміністративну будівлю по вул.Перемоги, 19 в с.Ракошино 

Мукачівського району Закарпатської області. 

2. Утворити відділ з питань забезпечення діяльності ЦНАП виконавчого 

комітету Великолучківької сільської ради, на який покласти функції з організації 

діяльності та матеріально-технічного забезпечення Центру надання 

адміністративних послуг Великолучківської сільської ради. 

3. Утворити територіальний підрозділ Центру надання адміністративних 

послуг (далі –Терпідрозділ) в с.В.Лучки по вул.Гагаріна,49, Мукачівського 

району Закарпатської області. 

4. Утворити віддалені робочі місця адміністраторам Центру надання 

адміністративних послуг (далі - ВРМ) в с. Зняцьово та с Кальник. Визначити 

місцем розміщення ВРМ адміністративну будівлю по вул.Гойди,70 в с.Зняцьово 

та по вул.Шевченка, 2 в с.Кальник Мукачівського району Закарпатської 

області. 

5. Затвердити організаційну модель ЦНАП (як робочого органу) та 

структуру відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради згідно з додатком 1 до цього рішення. 

6. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради (додається). 

7. Затвердити Положення про відділ з питань забезпечення діяльності 

ЦНАП виконавчого комітету Великолучківської сільської ради (додається). 
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8. Затвердити графік роботи Центру надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради згідно з додатком 2 до цього рішення. 

9. Затвердити графік роботи Терпідрозділу згідно з додатком 3 цього 

рішення 

10. Затвердити графік роботи віддаленого робочого місця адміністраторів 

згідно з додатком 4 цього рішення. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 

 
Сільський голова В.Коштура 



Проект 

Додаток 1 

до рішення сьомої сесії 

восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

15.04.2021 №  
 

 

Організаційна модель Центру надання адміністративних 

послуг Великолучківської сільської ради 

(як постійно діючого робочого органу) 
№ 
п/п 

Учасники робочого органу Функції і повноваження 

1 Відділ з питань забезпечення 

діяльності ЦНАП виконавчого 

комітету Великолучківської 

сільської ради Терпідрозділу та 
ВРМ 

Надання адміністративних послуг, організації діяльності 

і матеріально-технічного забезпечення Центру надання 

адміністративних послуг, координація діяльності 

робочого органу та територіального підрозділу. 
Координація діяльності ЦНАП 

2 Представники структурних 

підрозділів і посадові особи 

Великолучківської сільської ради, 

які надають адміністративні та інші 

послуги через ЦНАП 

Надання адміністративних послуг в межах визначених 

повноважень 

3 Представники суб’єктів надання 

адміністративних послуг 

(територіальні органи / підрозділи 

центральних органів виконавчої 

влади), які працюють через ЦНАП 
(ПФУ, УСЗН РДА, ЦЗ) 

Надання адміністративних послуг за напрямками 

діяльності на підставі узгоджених рішень, меморандумів, 

листів за графіком. 

 

Структура відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради 
№ 
п/п 

Посада Кількість 
штатних одиниць 

1 Начальник відділу з питань забезпечення діяльності ЦНАП (з 
повноваженнями державного реєстратора) 

1 

2 Адміністратор 2 
 Територіальний підрозділ в с. В. Лучки  

3 Державний реєстратор 1 

4 Адміністратор 1 
 Віддалене робоче місце в. Зняцево  

5 Адміністратор 1 

 Віддалене робоче місце в. Кальник  

6 Адміністратор 1 

 Разом 7 

 

 
Секретар сільської ради О.Строїн 
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Затверджено 

рішенням сьомої сесії 

восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

15.04.2021 №  
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Центр надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради 

 

1. Центр надання адміністративних послуг Великолучківської сільської 

ради (далі – Центр або ЦНАП) є постійно діючим робочим органом, в якому 

надаються адміністративні послуги згідно з визначеним Переліком. 

Для організації діяльності і здійснення матеріально-технічного 

забезпечення Центру надання адміністративних послуг Великолучківської 

сільської ради у структурі сільської ради утворено відділ з питань забезпечення 

діяльності ЦНАП виконавчого комітету Великолучківської сільської ради, на 

який покладено функції з організації діяльності і матеріально-технічного 

забезпечення Центру надання адміністративних послуг Великолучківської 

сільської ради 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру 

приймається Великолучківської сільською радою (далі – рада). 

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні 

послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів 

України, рішеннями ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями 

сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 

4. Основні завдання Центру: 
1) організація оперативної і зручної системи надання необхідних 

громадянам та суб’єктам господарювання адміністративних послуг; 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг і поліпшення 

якості їх надання; 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок 

надання послуг у Центрі; 

4) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та 

законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно- 

правових актів. 

5. Центр забезпечує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії 

адміністратора із суб’єктами надання адміністративних послуг та у випадках, 

передбачених законодавством – безпосередньо суб’єктами надання 

адміністративних послуг. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, терпідрозділ 

та віддалені робочі місця адміністраторів (далі - ВРМ) визначається радою. Він 
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включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

До адміністративних послуг також прирівнюються надання витягів і 

виписок із реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені 

законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що 

перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або 

підтверджується певний юридичний статус та/або факт. 
6. У Центрі здійснюється прийняття звітів, декларацій і скарг, визначених 

рішенням ради. 

7. Для зручності суб’єктів звернень у Центрі, терпідрозділі та ВРМ 

відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов), 

можуть здійснювати прийом представники органу соціального захисту 

населення, Пенсійного фонду України, інших суб’єктів надання 

адміністративних послуг, суб’єктів надання послуг електро-, газопостачання, 

комунальних підприємств, а також працівники виконавчих органів і 

структурних підрозділів виконавчого комітету ради. 

8. У приміщенні Центру, Терпідрозділу та ВРМ можуть надаватися супутні 

послуги (банківські, виготовлення копій документів, ламінування, 

фотографування, продаж канцелярських товарів тощо) суб’єктами 

господарювання, відбір яких здійснюється на конкурсній основі (критерії 

відбору – мінімізація матеріальних витрат і витрат часу суб’єкта звернення). 

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі, 

Терпідрозділі та ВРМ звертається до адміністратора або у випадках 

передбачених законодавством – до представника суб’єкта надання 

адміністративних послуг. 

10. Центр очолює керівник. Керівником Центру є начальник відділу з 

питань забезпечення діяльності ЦНАП виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради. Керівник Центру призначається на посаду та 

звільняється з посади сільським головою. 

11. Основні завдання керівника Центру: 
1) керівництво діяльністю Центру, розподіл обов'язків між учасниками та 

працівниками та визначення сфер їх відповідальності; 

2) організація діяльності Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами 

надання адміністративних послуг, визначення шляхів удосконалення й 

підвищення ефективності роботи Центру; 

3) представлення Центру у відносинах з іншими органами, 

підприємствами, установами, організаціями; 

4) координація діяльності всіх працівників Центру та посадових осіб 

органу місцевого самоврядування, які надають послуги через ЦНАП, а також 

представників СНАП, які залучаються до його роботи; 

5) організація інформаційного забезпечення роботи Центру, роботи із 

засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення 

інформаційних заходів; 

6) сприяння створенню належних умов праці у Центрі, внесення 

пропозицій сільському голові та раді щодо матеріально-технічного 

забезпечення Центру, внесення пропозицій сільському голові щодо 

преміювання працівників Центру; 

7) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів 



Проект 

України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших 

 

нормативно-правових актів, рішень ради та її виконавчого комітету, 

розпоряджень сільського голови; 

8) виконання функцій адміністратора Центру; 
9) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання покладених на Центр завдань, реалізацію його повноважень, 

дотримання трудової/службової дисципліни; 

10) планування роботи Центру, подання пропозицій до перспективних і 

поточних планів роботи сільському голові; 

11) звітування про проведену роботу Центру; 
12) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення 

кваліфікації працівників ЦНАП; 

13) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та 

посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою. 

12. Адміністраторами Центру є усі посадові особи органу, що утворив 

Центр, які входять до складу Центру і основними завданнями яких є: 

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо 

адміністративних послуг, які можна отримати в Центрі; 

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання 

адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх 

копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг; 

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку 

суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі 

рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення 

про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами 

надання адміністративних послуг; 

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами 

їх надання; 

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання 

адміністративних послуг термінів розгляду справ та прийняття рішень; 

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. 
13. Адміністратор виконує інші повноваження відповідно до посадової 

інструкції. 

14. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його 

прізвища, імені, по батькові та найменування Центру. 

15. Адміністратор має право: 
1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, 

документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому 

законом порядку; 

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та 

органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання 

адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням 

вимог Закону України «Про захист персональних даних»; 

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних 

послуг про порушення термінів розгляду заяв про надання адміністративних 



Проект 

послуг, вимагати вжиття заходів для усунення виявлених порушень; 

4) посвідчувати власним підписом і печаткою (штампом) копії (фотокопії) 

документів і виписок з них, витягів із реєстрів і баз даних, необхідних для 

надання адміністративної послуги; 

 

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів 

з метою забезпечення ефективної роботи Центру. 

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями. 

17. З метою забезпечення зручних і доступних умов отримання послуг в 

Великолучківської територіальній громаді створюються територіальний 

підрозділ та віддалені робочі місця адміністраторів, які розташовується за 

адресою: 

- 89625, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.В.Лучки, вул.Гагаріна,49; 
- 89650, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Зняцьово, вул.Гойди, 70; 

- 89633, Закарпатська обл., Мукачівський р-н, с.Кальник, вул.Шевченка, 2; 

У терпідрозділі та віддалених робочих місцях адміністраторів надаються 

адміністративні послуги відповідно до затвердженого радою Переліку 

адміністративних послуг. 

До надання адміністративних послуг може залучатися староста відповідно 

до законодавства. 

18. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх 

адміністративних послуг, що надаються через Центр. 

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі становить не менш як п’ять днів 

на тиждень та сім годин на день без перерви на обід і є обов’язковим для всіх 

адміністративних послуг, що надаються через Центр. 

Центр не рідше ніж один день на тиждень здійснює прийом суб’єктів 

звернень до двадцятої години. 

Час прийому суб’єктів звернень у Центрі визначаються відповідно до 

законодавства радою. 

19. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру 

здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших 

джерел дозволених законодавством. 



Проект 

Затверджено 

рішення сьомої сесії 

восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

15.04.2021 №  
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ з питань забезпечення діяльності ЦНАП 

виконавчого комітету Великолучківської сільської ради 

 

1. Відділ з питань забезпечення діяльності ЦНАП виконавчого 

комітету Великолучківської сільської ради (далі – Відділ) є структурним 

підрозділом, що утворений для здійснення матеріально-технічного та 

організаційного забезпечення діяльності Центру надання адміністративних 

послуг (далі – Центр), і на який покладаються керівництво та відповідальність 

за організацію діяльності такого Центру. 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Відділу 

приймається Великолучківської сільською радою (далі – Рада). 

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні 

послуги», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», актами Президента України і Кабінету Міністрів 

України, рішеннями ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями голови, 

цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами. 

4. Основні завдання відділу: 
1) здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення 

діяльності Центру; 

2) керівництво діяльністю Центром; 
3) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

відповідно до закону, тобто офіційне визнання і підтвердження фактів набуття, 

змін або припинення речових прав на нерухоме майно, обтяжень таких прав 

шляхом внесення відповідних записів до Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно; 

4) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 

тобто офіційне визнання шляхом засвідчення факту створення або припинення 

юридичної особи, набуття або позбавлення статусу підприємця фізичної особи, 

зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про юридичну та 

фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій 

відповідно до закону; 

5) реалізація повноважень з питань реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб, зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб, формування та ведення реєстру 

територіальної громади; 



Проект 

6) організація надання суб'єктам господарювання документів дозвільного 

характеру; 

7) проведення державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до 

закону; 

8) вчинення відповідно до закону нотаріальних дій, які вчиняються 

посадовими особами органів місцевого самоврядування у населених пунктах, 

де немає нотаріусів; 

9) здійснення інших повноважень на основі та на виконання Конституції та 

законів України, актів Кабінету Міністрів України та інших нормативно- 

правових актів. 

5. Відділ має наступну структуру: начальник відділу, адміністратори, 

державний реєстратор. 

6. Начальник та інші працівники відділу призначаються на посаду і 

звільняються з посади розпорядженням сільського голови в установленому 

законодавством порядку. 

7. Відділ очолює начальник відділу. 

Основні завдання начальника відділу: 

1) здійснення керівництва діяльністю відділу, розподіл обов'язків між 

працівниками та визначення сфер їх відповідальності; 

2) організація діяльності відділу, визначення шляхів удосконалення й 

підвищення ефективності роботи відділу; 

3) представлення відділу у відносинах з іншими органами, підприємствами, 

установами, організаціями; 

4) організація інформаційного забезпечення роботи відділу, роботи із 

засобами масової інформації, визначення змісту та часу проведення 

інформаційних заходів; 

5) сприяння створенню належних умов праці у відділі та Центрі, внесення 

пропозицій сільському голові та раді щодо матеріально-технічного 

забезпечення відділу та Центру, внесення пропозицій місцевому голові щодо 

преміювання працівників відділу; 

6) організація та контроль виконання у Центрі Конституції та законів 

України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших 

нормативно-правових актів, рішень ради та її виконавчого комітету, 

розпоряджень сільського голови; 

7) виконання функцій адміністратора Центру; 

8) несення персональної відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання покладених на відділ завдань, реалізацію його повноважень, 

дотримання трудової/службової дисципліни; 

9) планування роботи відділу, подання пропозицій до перспективних і 

поточних планів роботи сільському голові; 

10) розроблення Положення про відділ, посадових інструкцій працівників, 

у разі потреби – змін і доповнень до зазначених документів, подання їх на 

затвердження в установленому порядку; 

11) звітування про проведену роботу відділу та Центру у визначеному 

порядку; 

12) забезпечення планування та проведення заходів з підвищення 

кваліфікації працівників відділу загалом; 



Проект 

13) виконання інших повноважень, визначених цим Положенням та 

посадовою інструкцією, що затверджується сільським головою. 

 

8. Завдання, права та відповідальність працівників відділу визначаються 

відповідно до законодавства, цим Положенням та у посадових інструкціях. 

9. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

відповідними органами виконавчої влади, іншими державними органами, 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, 

організаціями. 

10. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу 

здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також з інших 

джерел, дозволених законодавством. 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  

 
Про затвердження Регламенту роботи Центру надання 

адміністративних послуг Великолучківської сільської ради 

 
 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», відповідно 

до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 «Про 

затвердження Примірного Регламенту центру надання адміністративних 

послуг» (із змінами), та керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Регламент роботи Центру надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 

Сільський голова В.Коштура 
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Затверджено 

рішення сьомої сесії 

восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

15.04.2021 №  
 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

РОБОТИ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Регламент визначає порядок організації роботи Центру надання 

адміністративних послуг (далі – ЦНАП або Центр), його територіальних 

підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів, порядок дій 

адміністраторів та інших працівників центру та їх взаємодії із суб’єктами 

надання адміністративних послуг. 

1.2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в 

Законі України «Про адміністративні послуги». 

1.3. Надання адміністративних послуг у ЦНАП здійснюється з 

дотриманням таких принципів: 

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності; 

стабільності; 

рівності перед законом; 

відкритості та прозорості; 

оперативності та своєчасності; 

доступності інформації про надання адміністративних послуг; 

захищеності персональних даних; 

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що 

вимагаються для отримання адміністративних послуг; 

неупередженості та справедливості; 
доступності та зручності для суб’єктів звернення. 

1.4. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, Положенням про Центр та Регламентом Центру. 

 

РОЗДІЛ 2. ПРИМІЩЕННЯ, В ЯКОМУ РОЗМІЩУЄТЬСЯ ЦНАП 

 

2.1. ЦНАП розміщується в центральній частині с. Ракошино з розвинутою 

транспортною інфраструктурою. 

На вході до приміщення (будівлі) розміщується інформаційна вивіска з 

найменуванням ЦНАП та табличка з інформацією про його місцезнаходження, 

графік роботи тощо. 

Графік роботи центру, його територіальних підрозділів, віддалених 

робочих місць адміністраторів такого центру (в разі їх утворення) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/paran1654#n1654
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затверджується Великолучківської сільською радою, з урахуванням потреб 
 

суб’єктів звернення та відповідно до вимог Закону України “Про 

адміністративні послуги”. 

Вхід до приміщень центру, який має сходи, повинен бути облаштований 

пандусом та поручнями з обох боків для осіб з інвалідністю та інших мало 

мобільних груп населення, а також місцями для тимчасового розміщення 

дитячих колясок. 

У приміщенні центру облаштовується санітарна кімната з урахуванням 

потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах колісних, 

та інших мало мобільних груп населення. 

На прилеглій до центру території облаштовуються місця для безоплатної 

стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, зокрема відповідно 

позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких 

перевозяться) особи з інвалідністю, у   кількості,   визначеній Законом 

України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”. 

Будівлі, приміщення та стоянки центру облаштовуються з урахуванням потреб 

осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення згідно з вимогами 

відповідних державних будівельних норм, стандартів і правил. На прилеглих 

вулицях розміщуються інформаційні таблички, на яких зазначається місце 

розташування центру. 

2.2. Приміщення ЦНАП поділяється на відкриту та закриту частини. 
У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування 

та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти 

звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру. 

Відкрита частина включає: 
сектор прийому; 

сектор інформування; 

сектор очікування; 

сектор обслуговування. 

Відкрита частина розміщується на першому або другому поверсі будівлі 

за умови створення належних умов для безперешкодного доступу для осіб з 

інвалідністю та інших мало мобільних груп населення до приміщень будівлі. 

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, 

пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів 

звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів телекомунікації 

(телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а також збереження 

документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення архіву). 

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється. 
Закрита частина може розміщуватися на інших поверхах, ніж відкрита 

частина. 

2.3. Сектор прийому облаштовується при вході до приміщення центру. У 

ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів 

звернення з питань роботи центру. 

2.4. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення 

суб’єктів звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. 

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, та/або 

інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять актуальну, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
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вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних послуг. 
 

Сектор інформування облаштовується столами, стільцями, комп’ютерною 

технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечується канцелярськими 

товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів. 

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо 

якості надання адміністративних послуг приміщення, де розміщені сектор 

інформування центру, територіальний підрозділ центру, віддалене робоче місце 

адміністратора, облаштовуються відповідними засобами (зокрема скринькою) 

та/або в них розміщується в доступному місці книга відгуків і пропозицій. 

2.5. Сектор очікування розміщується в просторому приміщенні, площа 

якого визначається залежно від кількості осіб, які звертаються до центру 

протягом дня, та облаштовується столами для оформлення документів та в 

достатній кількості стільцями, кріслами тощо. 

У секторі очікування облаштовуються місця для суб’єктів звернень в 

центрах, утворених: 

- при виконавчих органах міських міст районного значення, селищних, 

сільських рад, районних, районних у мм. Києві та Севастополі 

держадміністраціях, - не менш як 10 місць. 

Сектор очікування у разі потреби обладнується автоматизованою 

системою керування чергою, системою звукового інформування осіб похилого 

віку та тих, що мають вади зору. 

У приміщеннях Центру, розміщені віддалені робочі місця 

адміністраторів, створюються умови для оплати суб’єктами звернень 

адміністративного збору (зокрема, розміщуються банкомати, платіжні 

термінали (у тому числі POS-термінали, програмно-технічні комплекси 

самообслуговування). 

2.6. Сектор обслуговування повинен бути утворений за принципом 

відкритості розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів 

звернень робочі місця адміністраторів можуть розподілятися за принципом 

прийому і видачі документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів 

звернення повинно мати інформаційну табличку із зазначенням номера такого 

місця, прізвища, імені, по батькові та посади адміністратора центру. 

2.7. Площа секторів очікування та обслуговування центру, його 

територіального підрозділу та приміщення, де розміщено віддалене робоче 

місце адміністратора, повинна бути достатньою для забезпечення зручних та 

комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів 

центру. 

Загальна площа секторів очікування та обслуговування становить для 

центрів, утворених: 

при виконавчих органах міських міст районного значення, селищних, 

сільських рад, районних, районних у мм. Києві та Севастополі 

держадміністраціях, - не менш як 50 кв. метрів. 

2.8. На інформаційних стендах або інформаційних терміналах 

розміщується інформація, зокрема, про: 

найменування центру, його місцезнаходження та місцезнаходження його 

територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів (в разі їх 

утворення), номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, 
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електронної пошти; 
 

графік роботи центру, його територіальних підрозділів, віддалених 

робочих місць адміністраторів (в разі їх утворення) (прийомні дні та години, 

вихідні дні); 

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, його 

територіальні підрозділи, віддалені робочі місця адміністраторів (в разі їх 

утворення), та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг; 

строки надання адміністративних послуг; 
бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за 

отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення; 

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг; 

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру; 

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, контактні телефони, адресу 

електронної пошти; 

користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності); 

користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її 

наявності); 
положення про центр; 

регламент центру; 

графік прийому суб’єктів звернення посадовими особами органу, що 

утворив центр (у разі проведення такого прийому в приміщеннях центру, його 

територіальних підрозділів, у приміщеннях, де розміщені віддалені робочі 

місця адміністраторів). 

2.9. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, 

віддалені робочі місця адміністраторів (в разі їх утворення), повинен 

розміщуватися у доступному та зручному для суб’єктів звернення місці, у тому 

числі на інформаційному терміналі (у разі його наявності). Адміністративні 

послуги в переліку групуються за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів 

звернення та/або сферами правовідносин (законодавства), та/або суб’єктами 

надання адміністративних послуг. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через територіальні 

підрозділи центру, віддалені робочі місця адміністраторів (у разі їх утворення), 

затверджується органом, що утворив центр, з урахуванням потреб суб’єктів 

звернення. 

2.10. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, 

розміщуються на стендах-накопичувачах або стелажах із вільним доступом до 

них суб’єктів звернення або на веб-сайті центру (веб-сайті органу, що утворив 

центр). 

2.11 Особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення 

забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, 

шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших 

необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. У разі можливості на 

інформаційних терміналах розміщується голосова інформація та 

відеоінформація, а також здійснюється інформування в інший спосіб, який є 

зручним для осіб з інвалідністю, зокрема осіб з порушеннями слуху, зору, та 

інших маломобільних груп населення. 



Проект 

Для забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, 

які є глухими, німими або глухонімими, до роботи центру може залучатися 

перекладач жестової мови. 
 

2.12. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання 

адміністративних послуг у роботі центру можуть брати участь представники 

суб’єктів надання адміністративних послуг для надання консультацій. 

 
РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНА ТА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКИ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

 

3.1. Орган, що утворив центр, а також керівник центру можуть вносити 

суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо необхідності 

внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних карток 

адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності). 

3.2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної 

послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це орган, що утворив центр, 

а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до 

інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством. 

 

РОЗДІЛ 4. РОБОТА ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІДРОЗДІЛУ 

ЦЕНТРУ 

 

4.1. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні 

інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування чергою 

(у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації роботи 

центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може утворюватися 

інформаційний підрозділ. 

Інформаційний підрозділ центру також: 
інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність 

порушеного ним питання до компетенції центру; 

консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати 

(адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, надає 

інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного збору; 

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення 

до прийому їх адміністратором. 

4.2. Орган, що утворив центр Великолучківська сільська рада, створює та 

забезпечує роботу веб-сайту центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, 

де розміщується інформація, зазначена в пункті 2.8. цього регламенту, а також 

відомості про місце розташування центру (його територіальних підрозділів, 

віддалених робочих місць адміністраторів (в разі їх утворення), найближчі 

зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця паркування, інша 

корисна для суб’єктів звернення інформація. 

4.3. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на 

інформаційних терміналах) та на веб-сайті, повинна бути актуальною і 

вичерпною. 

Інформація на веб-сайті центру має бути зручною для пошуку та 
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копіювання. 

4.4. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру (його територіальних 

підрозділів, до адміністраторів, що працюють на віддалених робочих місцях, з 

використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної 

пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання 

 

інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, що аналогічний 

способу звернення, або в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб. 

 

РОЗДІЛ 5. КЕРУВАННЯ ЧЕРГОЮ В ЦНАП 

 

5.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування 

суб’єктів звернення у ЦНАП (його територіальних підрозділах, на віддалених 

робочих місцях адміністраторів) вживаються заходи для запобігання утворенню 

черги, а у разі її утворення - для керування чергою. 

5.2. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою 

суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за 

допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та 

очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може 

передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням 

його прізвища та імені). 

5.3. У центрі, його територіальних підрозділах, на віддалених робочих 

місцях адміністраторів, може здійснюватися попередній запис суб’єктів 

звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній 

запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до центру, його 

територіальних підрозділів, адміністраторів центру, що працюють на 

віддалених робочих місцях, з використанням телефонного зв’язку та/або 

електронної реєстрації на веб-сайті центру (сторінки на веб-сайті органу, що 

утворив центр). Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом 

попереднього запису, здійснюється у визначені керівником центру години. 

5.4. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, 

гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення. 

 

РОЗДІЛ 6. ПРИЙНЯТТЯ ЗАЯВИ ТА ІНШИХ ДОКУМЕНТІВ У ЦНАП 

 

6.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, 

необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет 

документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної 

послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в центрі або 

його територіальних підрозділах, віддалених робочих місцях адміністраторів (в 

разі їх утворення). 

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних 

осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від 

реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом. 

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких осіб 

або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження діяльності або 

місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не встановлено законом. 

6.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу 
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документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, 

декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, 

видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які 

оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються 

відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності”. 

 

6.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у 

центрі (його територіальному підрозділі, віддаленому робочому місці 

адміністратора (в разі їх утворення) особисто, через представника (законного 

представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом 

вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів 

телекомунікаційного зв’язку. 

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі 

подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому 

числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та 

органів місцевого самоврядування. 

6.4. У разі коли вхідний пакет документів подається представником 

(законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, що 

посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження. 

6.5. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета 

документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби 

надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли 

суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення 

бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні 

недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні. 

6.6. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у 

якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих 

суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках. 

6.7. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета 

документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного 

адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий 

примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи, 

а у разі здійснення в центрі електронного документообігу - в електронній 

формі. 

6.8. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів 

зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його 

повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також бажане 

місце отримання оформленого результату надання адміністративної послуги (в 

центрі, його територіальному підрозділі, віддаленому робочому місці 

адміністратора (в разі їх утворення), спосіб передачі суб’єктові звернення 

вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або 

телекомунікаційного зв’язку чи в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб), 

про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або 

електронній формі. 

6.9. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета 

документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або 

електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
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здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі 

вхідного пакета документів. 

Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених 

результатів надання адміністративних послуг у центрі, його територіальному 

підрозділі та на віддаленому робочому місці адміністратора може вестися 

централізовано (зокрема шляхом запровадження електронного документообігу) 

або окремо в центрі, його територіальному підрозділі та на віддаленому 

робочому місці адміністратора. 
 

6.10. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами 

поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта 

звернення спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше 

наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета 

документів електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими 

засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням. 

6.11. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру 

формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює 

її копіювання та/або сканування. 

6.12. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа 

про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, 

коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про 

проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), 

необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів 

надання адміністративних послуг. 

 

РОЗДІЛ 7. ОПРАЦЮВАННЯ СПРАВИ 

(ВХІДНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ) 

 

7.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 6.1.-6.10 цього 

регламенту, адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 

наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів 

суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить 

питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про 

проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта 

надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням 

печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. 

7.2. Передача справ у паперовій формі від центру (його територіального 

підрозділу, віддаленого робочого місця адміністратора (в разі їх утворення) до 

суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, 

визначеному органом, що утворив центр, але не менше ніж один раз протягом 

робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта надання 

адміністративної послуги або їх доставки працівником центру, надсилання 

відсканованих документів з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку 

або в інший спосіб. 

7.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги 

зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, 

прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про 
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проходження справи. 

7.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних 

послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється 

адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням 

керівника центру. 

7.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний: 
1) своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку 

розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час 

розгляду справи; 
 

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі 

шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про 

хід розгляду справи. 

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду 

справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор центру 

невідкладно інформує про це керівника центру. 

 

РОЗДІЛ 8. ПЕРЕДАЧА ВИХІДНОГО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ 

СУБ’ЄКТОВІ ЗВЕРНЕННЯ 

 

8.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не 

пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання 

адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його 

до центру (його територіального підрозділу, віддаленого робочого місця 

адміністратора (в разі їх утворення), про що зазначається в листі про 

проходження справи. 

8.2. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного 

пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги 

суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, 

здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення 

відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також до 

відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі. 

8.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення 

особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному 

представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або 

засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, 

передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб. 

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом 

звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому 

документі, визначеному органом, що утворив центр, і зберігається в матеріалах 

справи. 

8.4. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу 

отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі 

протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення 

засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце 

проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної 

інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного 

строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання. 



Проект 

8.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, 

адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в 

журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний 

пакет документів та передає його суб’єктові звернення. 

8.6. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання 

адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах 

повноважень адміністратори і керівник центру. 

8.7. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в 

паперовій (копія документів) та/або електронній (скановані копії документів) 

формі (заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені органом, що 

утворив центр) за рішенням  органу, що утворив центр, може  зберігатися в 

приміщенні центру, його територіального підрозділу, приміщенні, де 

розміщено віддалене робоче місце адміністратора. 

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних 

реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі. 

Інформація про адміністративні послуги, надані територіальним 

підрозділом, адміністратором центру, що працює на віддаленому робочому 

місці, подається центру для узагальнення в порядку, визначеному регламентом 

центру. 

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної 

послуги. 

РОЗДІЛ 9. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ, АДМІНІСТРАТОРА 

ЦЕНТРУ, ЩО ПРАЦЮЄ НА ВІДДАЛЕНОМУ РОБОЧОМУ МІСЦІ 

 

9.1. Рішення про утворення та розміщення територіального підрозділу, 

віддаленого робочого місця адміністратора приймається органом, що утворив 

центр, відповідно до вимог, зазначених у пунктах 2.1 і 2.4. цього регламенту, та 

з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними 

обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться. 

Територіальний підрозділ, віддалене робоче місце адміністратора 

розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення 

належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та інших 

мало мобільних груп населення до такої будівлі. 

Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що 

передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів (комп’ютерної 

техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним забезпеченням та 

вільним доступом до Інтернету. 

Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується 

шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем 

проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення або за 

іншою адресою, зазначеною ним, у межах відповідної адміністративно- 

територіальної одиниці. Перелік категорій суб’єктів звернення, яким можуть 

надаватися адміністративні послуги за допомогою пересувного віддаленого 

місця адміністратора, та порядок роботи адміністратора пересувного 

віддаленого місця визначається органом, який прийняв рішення про утворення 

центру надання адміністративних послуг. 



Проект 

До обов’язкової категорії суб’єктів звернення, яким адміністративні 

послуги надаються за допомогою пересувного віддаленого місця 

адміністратора, належать особи з інвалідністю I групи та інші особи, які, за 

висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до самообслуговування 

і потребують постійної сторонньої допомоги. 

9.2. У приміщенні територіального підрозділу, приміщенні, де розміщене 

віддалене робоче місце адміністратора, забезпечується розміщення актуальної, 

вичерпної інформації, необхідної для одержання адміністративних послуг, з 

дотриманням вимог, встановлених пунктом 2.4. цього регламенту. 

9.3. Територіальний підрозділ, приміщення, де розміщено віддалене 

робоче місце адміністратора (крім пересувного віддаленого робочого місця 

адміністратора), облаштовуються місцями для очікування суб’єктами звернень. 

 

10. ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 

ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ, АДМІНІСТРАТОРА ЦЕНТРУ, ЩО 

ПРАЦЮЄ НА ВІДДАЛЕНОМУ РОБОЧОМУ МІСЦІ, УТВОРЕНИХ 

В ОБ’ЄДНАНІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

 

10.1. Територіальний підрозділ центру, що утворений в об’єднаній 

територіальній громаді, адміністратор центру, що працює на віддаленому 

робочому місці, можуть обслуговувати населення одного або декількох сіл. 

10.2. За рішенням Великолучківської сільської ради, окремі функції 

адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, 

видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням 

адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою. 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  

 
Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які 

надаються через Центр надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про адміністративні послуги», розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» (зі 

змінами), рішенням Великолучківської сільської ради від 15.04.2021 року 

№378 «Про утворення Центру надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради, відділу з питань забезпечення діяльності 

ЦНАП, його територіального підрозділу, віддаленого робочого місця та 

затвердження їх структури та Положень про них»,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг Великолучківською сільською радою, 

в тому числі через його територіальний підрозділ, згідно додатку 1. 

2. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через 

віддалене робоче місце адміністраторів Центру надання адміністративних 

послуг Великолучківської сільської ради згідно додатку 2. 

3. Визначити єдиного суб’єкта затвердження Інформаційних та 

Технологічних карток стосовно власних та делегованих повноважень 

виконавчий комітет  Великолучківської сільської ради. 

4. Секретарю сільської ради з дотриманням вимог Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття 

цього рішення оприлюднити його на офіційному сайті Великолучківської 

сільської ради. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

Додаток 1 
до рішення сьомої сесії 

восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

15.04.2021 №  
 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг, які надаються через 

Центр надання адміністративних послуг 

Великолучківської сільської ради та його територіальний підрозділ, 

розташований в с. В. Лучки 

 

№ з/п Код 

послуги 

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти 

України, якими 

передбачено надання 

адміністративної 
послуги 

Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців 
1 00034 Реєстрація місця проживання /перебування особи Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 

2 01217 Реєстрація місця проживання дитини віком до 14 років 

3 00037 Зняття з реєстрації місця проживання особи 

4 00038 Видача довідки про реєстрацію місця проживання 
особи або місця перебування особи 

5 00039 Видача   довідки   про зняття з   реєстрації місця 
проживання 

6 00040 Реєстрація місця перебування особи 

7 00029 Внесення до паспорта громадянина України 

відомостей про зміну нумерації будинків, 

перейменування вулиць, проспектів, бульварів, площ 

8 00201 Видача довідки про склад сім’ї (про склад 
зареєстрованих у житловому приміщенні, будинку 
осіб) 

Закон України «Про державну 
соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям» 

9 01245 Видача довідки про реєстрацію, останнє місце 

проживання спадкодавця (довідка для оформлення 

спадщини) 

Цивільний кодекс України, 

Закон України «Про 

нотаріат», Постанова КМУ від 

11.11.2011 №3306/5 «Про 

затвердження порядку 

вчинення нотаріальних дій 

посадовими особами органів 
місцевого самоврядування» 

Паспортні послуги 
10 00026 Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 

1994 р.н.) фотокартки при досягненні громадянином 

25- або 45-річного віку 

Положення про паспорт 

громадянина України, 

затверджене постановою 

Верховної Ради України від 26 
червня 1992 року № 2503-ХІІ 

11 00023 Оформлення і видача паспорта громадянина України з 
безконтактним електронним носієм вперше після 
досягнення 14 -річного віку 

Закони України «Про порядок 

виїзду з України і в’їзду в 
Україну громадян України », 

«Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують 

12 00277 Оформлення і видача паспорта громадянина України з 

безконтактним   електронним   носієм   у разі   обміну 
паспорта громадянина України зразка 1994 року (у 



Проект 
  формі книжечки) у зв’язку з: - зі зміною інформації, 

внесеної до паспорта (прізвища, імені, по батькові, 

дати народження, місця народження); - виявлення 

помилки в інформації, внесеної до паспорта; - 

непридатності паспорта для подальшого використання; 

- якщо особа досягла 25 - чи 45 річного віку та не 

звернулася в установленому законодавством порядку 

не пізніше як через місяць після досягнення 

відповідного віку для вклеювання до паспорта 

громадянина України зразка 1994 року нових 

фотокарток; - у разі обміну паспорта громадянина 

України зразка 1994 року на паспорт з безконтактним 
електронним носієм (за бажанням). 

громадянство України, 

посвідчують особу чи її 

спеціальний статус » 

13 00285 Оформлення і видача паспорта Оформлення і видача 

паспорта 00285 громадянина України з безконтактним 

електронним носієм у разі обміну паспорта 

громадянина України (у формі картки) у зв’язку: - зі 

зміною інформації, внесеної до паспорта, крім 

додаткової змінної інформації; - отримання 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків з Державного реєстру фізичних осіб – 

платників податків (РНОКПП) або повідомлення про 

відмову від прийняття зазначеного номера (за 

бажанням); - виявлення помилки в інформації, 

внесеній до паспорта; - закінчення строку дії паспорта; 

- непридатності паспорта для подальшого 

використання 

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 » 

14 00027 Оформлення і видача паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон з безконтактним електронним 

носієм 

15 00028 Оформлення і видача паспорта громадянина України 
для виїзду за кордон з безконтактним електронним 

носієм замість втраченого або викраденого 

16 00274 Оформлення і видача паспорта громадянина України 

для виїзду за кордон з безконтактним електронним 

носієм у зв’язку з обміном у разі: 1) зміни інформації, 

внесеної до паспорта для виїзду за кордон; 2) 

виявлення помилки в інформації, Оформлення і видача 

паспорта громадянина України для виїзду за кордон з 

безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном 

у разі: 1) зміни інформації, внесеної до паспорта для 

виїзду за кордон; 2) виявлення помилки в інформації, 

00274 внесеній до паспорта для виїзду за кордон; 3) 

закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; 4) 

непридатності паспорта для виїзду за кордон для 
подальшого використання 

17 00287 Оформлення і видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у зв’язку з 
втратою/викраденням паспорта громадянина України 
зразка 1994 року (у формі книжечки) 

18 00025 Оформлення і видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у зв’язку з 

втратою/викраденням паспорта громадянина України з 
безконтактним електронним носієм 

Реєстрація нерухомості 
19 00041 Державна реєстрація права власності на нерухоме 

майно 
 

 

 
Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

20 00042 Державна реєстрація іншого речового права на 

нерухоме майно, обтяження права на нерухоме майно, 
іпотеки 

21 00043 Скасування запису Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно 

22 00046 Внесення змін до записів Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 



Проект 
23 00047 Надання інформації з Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

24 00049 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
    

25 00048 Державна реєстрація обтяжень речових прав на 

нерухоме майно  

26 01174 Заборона вчинення реєстраційних дій  

Реєстрація бізнесу та громадських об’єднань 

27 00094 Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 

комісії) юридичної особи (крім громадського 

формування). 

Закон України «Про 

громадські об’єднання», 

Закон України “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань” 
28 00083 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (крім громадського 
формування) 

29 00073 Державна реєстрація рішення про припинення 
юридичної особи (крім громадського формування). 

30 00057 Державна реєстрація переходу юридичної особи на 

діяльність на підставі модельного статуту (крім 
громадського формування). 

31 00056 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на підставі 

установчого документа (крім громадського 
формування). 

32 00052 Державна реєстрація включення відомостей про 

юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 року, 

відомості про яку не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань (крім громадського 

формування). 

33 00109 Державна реєстрація включення відомостей про 

фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 липня 

2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань 

34 00054 Державна реєстрація змін до відомостей про 

юридичну особу (крім громадського формування), що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, в тому числі змін до установчих 

документів юридичної особи (крім громадського 
формування) 

35 01179 Виправлення помилок, допущених у відомостях 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

36 00235 Видача виписки з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань у паперовій формі для 
проставляння апостиля 

37 00234 Видача витягу з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

38 00236 Видача документів, що містяться в реєстраційній 

справі відповідної юридичної особи, громадського 

формування, що не має статусу юридичної особи, 
фізичної особи – підприємця 

39 00683 Підтвердження відомостей про кінцевого 
бенефіціарного власника юридичної особи 

40 00110 Державна реєстрація громадського об’єднання, що 
немає статусу юридичної особи 

Закон України «Про 

громадські об’єднання», 

http://cnap.gov.ua/node/481
http://cnap.gov.ua/node/481
http://cnap.gov.ua/node/481


Проект 
41 00111 Державна реєстрація громадського об’єднання, що 

немає статусу юридичної особи що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

Закон України “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань” 

42 00051 Державна реєстрація створення громадського 
об’єднання 

43 00053 Державна реєстрація включення відомостей про 
громадське об’єднання, зареєстроване до 1 липня 2004 

  року, відомості про яке не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань 

 

44 00055 Державна реєстрація змін до відомостей про 

громадське об’єднання , що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, в тому числі 
змін до установчих документів 

45 00086 Державна реєстрація рішення про виділ громадського 
об’єднання 

46 00077 Державна реєстрація про припинення громадського 
об’єднання 

47 00084 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 
припинення громадського об’єднання 

Закон України “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань” 
48 00095 Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 
комісії) громадського об’єднання 

49 00098 Державна реєстрація припинення громадського 
об’єднання в результаті його ліквідації 

50 00102 Державна реєстрація припинення громадського 
об’єднання в результаті його реорганізації 

51 00089 Державна реєстрація створення відокремленого 
підрозділу громадського об’єднання 

52 00091 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ громадського об’єднання 

53 00093 Державна реєстрація припинення відокремленого 
підрозділу громадського об’єднання 

54 00107 Державна реєстрація   припинення   підприємницької 
діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням 

55 00108 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну 

особу – підприємця, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань 

56 00106 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця 

57 00097 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації (крім громадського 

формування). 

58 00100 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 
результаті її реорганізації (крім громадського 

формування). 

Закон України “Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань” 59 00058 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної 
особи (крім громадського формування). 

60 00050 Державна реєстрація створення юридичної особи 
(крім громадського формування) 

61 00087 Державна реєстрація створення відокремленого 

підрозділу  юридичної  особи (крім громадського 
формування) 

62 00092 Державна реєстрація припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування). 

63 00090 Державна реєстрація змін до відомостей  про 

відокремлений підрозділ  юридичної особи (крім 
громадських формувань). 

Земельні питання 



Проект 
64 00035 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного земельного кадастру про 

землі в межах території адміністративно- 
територіальних одиниць 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

65 00059 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 
у формі витягу з Державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель 

66 00060 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі витягу з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку 

67 00061 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 
у формі довідки, що містить узагальнену інформацію 

  про землі (території).  

68 00062 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

у формі викопіювання з картографічної основи 

Державного земельного кадастру, кадастрової карти 

(плану) 

69 00063 Надання відомостей з Державного земельного кадастру 

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

 

70 00064 Надання довідки про наявність та розмір земельної 
частки (паю) 

Земельний кодекс України 

71 00065 Надання довідки про наявність у Державному 

земельному кадастрі відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її цільового призначення 
(використання) 

72 00066 Видача відомостей з документації із землеустрою, що 
включена до Державного фонду документації із 

землеустрою 

Закон України «Про 

землеустрій» 

73 00068 Видача витягу з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земельної ділянки 

Закон України 
«Про оцінку земель» 

74 00069 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею 

витягу з Державного земельного кадастру 

Закон України «Про 

Державний земельний 
кадастр» 

75 00070 Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про земельну ділянку з 
видачею витягу 

 

76 00071 Внесення до Державного земельного кадастру змін до 
відомостей про земельну ділянку з видачею витягу 

 

77 00072 Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею 
витягу 

 

78 00074 Внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей (змін до них) про землі в межах територій 

адміністративно -територіальних одиниць з видачею 
витягу 

 

79 00075 Внесення до Державного земельного кадастру змін до 

відомостей про землі в межах територій 

адміністративно - територіальних одиниць з видачею 
витягу 

 

80 00078 Державна реєстрація обмежень у використанні земель 
з видачею витягу 

81 00079 Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про обмеження у використанні земель, 

встановлені безпосередньо законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно - правовими актами, з 
видачею витягу 

82 00080 Виправлення технічної   помилки   у   відомостях   з 
Державного земельного кадастру, яка була допущен а 
органом, що здійснює його ведення з видачею витягу 

 

83 00081 Виправлення технічної помилки у відомостях 

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



Проект 
84 00085 Видача висновку про погодження   документації   із 

землеустрою 
Земельний кодекс України, 

85 00088 Видача дозволу на зняття та перенесення ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) земельної ділянки 

 

86 00173 Видача рішення про передачу у власність, надання у 

постійне користування та оренду земельних ділянок, 

що перебувають у комунальній власності 

Земельний кодекс України, 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

87 00174 Видача рішення   про   продаж   земельних   ділянок 
державної та комунальної власності 

Земельний кодекс України, 

88 00175 Видача рішення про припинення права власності на 

земельну ділянку, права постійного користування на 

земельну ділянку у разі добровільної відмови 
землевласника, землекористувача 

89 00178 Надання згоди розпорядників земельних ділянок 

комунальної власності на поділ та об’єднання таких 
ділянок 

Закон України «Про 

землеустрій» 

90 00179 Затвердження технічної документації з нормативно- 

грошової оцінки земельної ділянки у межах населених 
пунктів 

Закон України «Про оцінку 

земель» 

91 00180 Затвердження технічної документації з бонітування 
ґрунтів 

 

92 00181 Затвердження технічної документації з економічної 
оцінки земель 

 

93 00176 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у межах 
безоплатної приватизації 

Земельний кодекс України, 

Закон України «Про 

землеустрій», Закон України 

«Про фермерське 

господарство» 

94 00189 Поновлення (продовження) договору оренди землі 

(договору оренди земельної ділянки), договору на 
право тимчасового користування землею (в тому числі 
на умовах оренди) 

Земельний кодекс України, 

Закон України «Про оренду 

землі» 

95 00192 Припинення права оренди земельної ділянки або її 
частини у разі добровільної відмови орендаря 

 

96  Надання згоди на передачу орендованої земельної 
ділянки в суборенду 

 

97 00198 Припинення права оренди земельної ділянки або її 
частини у разі добровільної відмови орендаря. 

 

98 00198 Надання згоди на передачу орендованої земельної 
ділянки в суборенду. 

 

99 00199 Надання послуги на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки користування. 

 

100 00204 Внесення змін до договору оренди землі» Договору 

оренди земельної ділянки, договору на право 

тимчасового користування землею « в тому числі на 

умовах оренди» 

Цивільний кодекс України, 

закон України « Про оренду 

землі» 

101 00207 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для послідуючого 
продажу. 

Земельний кодекс України 

102 00208 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки 

несітьсь кого призначення, на якій розташовані об’єкти 

нерухомого майна, які перебувають у власності 

громадян та юридичних осіб. 

 

103 00210 Надання дозволу на розроблення проекту 

землеустрою, що забезпечує еколого - економічне 
обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь. 

 

104 00212 Встановлення обмеженого платного або безоплатного 

користування чужою земельною ділянкою (сервітуту) 

Цивільний кодекс, земельний 

кодекс. 

105 00213 Надання права користування чужою земельною 
ділянкою для забудови (суперфіцій) 

 



Проект 
106 00214 Затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

Земельний кодекс України , 

закон України «Про 

землеустрій», закон України 

«Про державний земель ний 

кадастр» 

ДЕРЖАВНИЙ АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

107 00138 Реєстрація декларації про готовність проєкта до 

експлуатації , будівництво якого здійснено на підставі 

будівельного паспорта. 

Закон України «Про 

регулювання містобудівної 

діяльності» 

108 01376 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації , щодо об’єктів , що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об’єктів з незначними 
наслідками (СС1) 

 

109 01263 Реєстрація декларації про готовність експлуатації 

самосильно збудованого об’єкта , на яке визнано право 
власності за рішенням суду. 

 

110 00140 За внесення змін до декларації про готовність об’єкта 
до експлуатації. 

 

111 00134 Подання повідомлення про початок виконання 
підготовчих робіт. 

 

112 00145 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 
підготовчих робіт. 

 

113 01189 Внесення змін до декларації про початок виконання 
підготовчих робіт за заявою замовника. 

 

114 01190 Скасування повідомлення про початок виконання 
підготовчих робіт за заявою замовника. 

 

115 01218 Подання повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт щодо об’єктів будівництво яких 
здійснюється на підставі будівельного паспорту. 

 

116 01208 Подання повідомлення про початок будівельних робіт 

щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належить до об’єктів з незначними 
наслідками (СС1). 

 

117 01219 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні 

у початок будівельних робіт щодо об’єктів 

будівництво яких здійснюється на підставі 
будівельного паспорту. 

 

118 01209 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні 

про початок будівельних робіт щодо об’єктів що за 

класом наслідків (відповідальності) належить до 
об’єктів з незначними наслідками (СС1). 

 

119 00146 Внесення змін до повідомлення до початок 
будівельних робіт. 

 

120 01188 Скасування повідомлення про початок будівельних 
робіт за заявою замовника. 

 

121 00137 Видача дозволу на виконання будівельних робіт.  

122 01187 Анулювання дозволу на виконання будівельних робіт 
за заявою замовника. 

 

123 00148 Реєстр рація зміна даних у дозволі на виконання 
будівель них робіт. 

 

124 00142 Видача сертифіката про прийняття експлуатацію 
закінченого будівництва об’єкта. 

 

ІНШІ ПИТАННЯ МІСЕВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

(містобудування, благоустрій, житло тощо) 

125 00153 Прийняття рішення про присвоєння поштової адреси 
об’єкту нерухомого майна. 

Закон України « Про 

регулювання містобудівної 

діяльності» 

126 01240 Прийняття рішення про зміну адреси об’єкта 
нерухомого майна. 

 



Проект 
127 00177 Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна.  

128 00156 Видача будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки. 

 

129 01192 Надання дубліката будівельного паспорт а забудови 
земельної ділянки. 

 

130 01193 Внесення змін до будівельного паспорта земельної 
ділянки. 

 

131 00158 Надання містобудівних умов та обмежень забудови 
земельної ділянки. 

 

132 01186 Внесення змін до містобудівельних умов та обмежень 
забудови земельної ділянки. 

 

133 00159 Видача ордера на видалення зелених насаджень. Закон України «Про благо уст 

рій населених пунктів» 

134 00036 Взяття на облік громадян які потребують поліпшення 
житлових умов. 

 

135 00233 Внесення змін до обліковий справ громадян які 

потребують житлових умов. 

Житловий кодекс Української 

РСР 

136 00238 Видача ордера на жиле приміщення  

137 00240 Видача ордера на службове жиле приміщення.  

138 00245 Прийняття рішення про переведення жилих будинків і 
жилих приміщень у нежилі . 

 

139 00183 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у 
межах населеного пункту. 

Закон України « Про рекламу» 

140 00186 Продовження дії дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами. 

 

141 00184 Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами. 

 

142 00187 Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами. 

 

143 00188 Встановлення зручного для населення режиму роботи 

підприємств комунального господарства, торгівлі та 

громадського харчування, побутового обслуговування, 

що належать до комунальної власності відповідних 
територіальних громад. 

Закон України « Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

144 01407 Подовження терміну дії погодження режиму роботи 
об’єктів торгівлі та сфери послуг (архівна) 

 

145 00265 Видача довідки про припинення ведення особистого 

селянського господарства або вихід з такого 

господарства. 

Закон України « Про особисте 

селянське господарство», 

Закон України « Про 

зайнятість населення» 

146 00244 Видача довідки про наявність у фізичної особи 
земельних ділянок (форма 3ДФ) 

 

147 00256 Взяття громадян на соціальний квартирний облік. Закон України « Про 

житловий фонд соціального 

призначення» 

148 00257 Видача свідоцтва про право власності на 

приватизоване житло державного житлового фонду. 

Закон України « Про 

приватизацію державного 

житлового фонду» 

149 00261 Видача дублікату свідоцтво про право власності на 
житло. 

 

150 00262 Внесення змін до свідоцтва про право власності на 
державне приватизоване житло. 

 

151 00263 Видача довідки про участь (не участь) в приватизації 
житла державного житлового фонду. 

 

152 00264 Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле 

приміщення державного і громадського житлового 
фонду. 

Житловий кодекс. 



Проект 
153 00190 Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди 

для здійснення підприємницької діяльності. 

Закон України «Про 

регулювання містобудівної 

діяльності» 

154 00191 Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності. 

 

155 00193 Продовження ст. року дії паспорта прив’язки 
тимчасової споруди для провадження підприємницької 
діяльності. 

 

156 00194 Видача дозволу на порушення об’єкти на 

благоустрою. 

Закон України « Про 

благоустрій населених 

пунктів» 

157 00195 Переоформлення дозволу на порушення об’єктів 
благоустрою. 

 

158 00196 Видача дублікату дозволу на порушення об’єктів 
благоустрою. 

 

159 00197 Анулювання дозволу на порушення об’єктів 
благоустрою. 

 

160 01132 Погодження відчуження або передачі пам’яток 
місцевого значення їхніми власниками чи 

уповноваженнями ними органами іншим особам у 
володіння, користування або управління. 

Закон України « Про охорону 

культурної спадщини» 

ПОСЛУГИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ 

161 02246 Призначення пенсії за віком. Закон України «Про загально 

обов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

162 02247 Перерахунок пенсії.  

163 00248 Видача пенсійного посвідчення. Закон України «Про загально 

обов’язкове державне 

пенсійне страхування», 

Постанова правління 

Пенсійного фонду України від 

03.11.2017 №26-1 « Про 

порядок оформлення, 

виготовлення та видача 

документів, що 

підтверджують призначення 

особі пенсії» 

164 00249 Видача довідок про доходи пенсіонера Закон України « Про 

загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування» 

165 00890 Видача довідки про доходи пенсіонера для субсидій.  

166 00250 Видача довідки про перебування на обліку в 
Пенсійному фонді. 

 

167 00919 Видача Довідки ОК- 5  

168 00920 Видача Довідки ОК -7  

169 00921 Видача ви тягу з Реєстру застрахованих осіб Закон України « Про збір та 

облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування» 

170 00908 Видача довідок про трудовий та страховий та 
страховий стаж. 

 

171 00907 Видача даних про особливі умови праці  

172 00906 Видача даних про нарахована заробітну плату (дохід) 
в межах максимальної величини. 

 



Проект 
173 00922 Видача даних про нараховану заробітну плату (дохід).  

174 00251 Виплата допомоги на поховання Закон України « Про 

загальнообов’язкове пенсійне 

страхування» 

175 00252 Переведення виплати пенсій за новим місцем 
проживання. 

 

176 00253 Зміна способу виплати пенсії  

АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

177 00155 Надбання субсидії для відшкодування витрат на 

оплату житлового – комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива. 

Закон України « Про 

житлового – комунальні 

послуги» 

178 00157 Надання пільги на придбання твердого палива та 
скрапленого газу. 

Закон України « Про статус 

ветеранів війни гарантії їх 

соціального захисту» Закон 

України « Про охорону 

дитинства» 

179 00154 Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки 

яких ухиляються від сплати елементів або не мають 

можливості утримувати дитину або місце їх 
проживання невідоме. 

Сімейний кодекс України 

180 00135 Виплата одноразової винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне звання України «Мати героїня» 

Закон України « Про 

державні нагороди України» 

181 00139 Прийняття рішення щодо соціального обслуговування 

громадянина територіальним центром соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 

Закон України «Про соціальні 

послуги» 

182 00141 Видача довідки для отримання пільг особам з 

інвалідністю, які не мають права на пенсію чи 

соціальну допомогу. 

Закон України «Про основи 

соціальної захищеності осіб з 

інвалідністю в Україні» 

183 00169 Видача довідки про взяття на облік внутрішньої 
переміщеної особи 

Закон України «Про 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених 

осіб» 

184 01624 Прийняття рішення про скасування дії довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за 
заявою внутрішньо переміщеної особи. 

 

185 00133 Надання державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям. 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» 

186 00143 Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю і 

пологами особам, які не застраховані в системи в 

загальнообов’язкового державного соціального 
страхування» 

Закон України «Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми» 

187 00144 Надання державної допомоги при народженні дитини.  

188 01775 Надання одноразової натуральної допомоги «Пакунок 
малюка» 

 

189 01227 Видача грошової компенсації вартості одноразової 
натуральної допомоги «Пакунок малюка» 

 

190 01147 Надання державної допомоги при усиновленні дитини.  

191 00149 Надання державної допомоги на дітей над якими 
встановлено опіку чи піклування . 

 

192 00150 Надання державної допомоги на дітей одиноким 
матерям. 

 



Проект 
193 00959 Надання державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі 

перинатальні ураження нервової системи, тяжкі 

вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні 

захворювання, онкологічні, онкогематологічні 

захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі 

психічні розлади, цукровий діабет І типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання 

нирок ІV ступеня, на дитину , яка отримала тяжку 

травму, потребує трансплантації органа , потребує 

паліативної допомоги , яким не встановлено 

інвалідність. 

 

194 00960 Надання державної допомоги на дітей які виховуються 

в багатодітних сім’ях. 

Закон України «Про охорону 

дитинства» 

195 00151 Надання державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. 

 

196 00152 Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю 
з дитинства та дітьми з інвалідністю. 

 

197 00096 Призначення соціальної державної допомоги особам , 

які не мають права на пенсію та особам з інвалідністю. 

Закон України «Про державну 

соціальну допомогу особам, 

які не мають на пенсію , та 

особам з інвалідністю» 

198 00099 Надання на державної соціальної допомоги на догляд  

199 00101 Призначення і виплата компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі. 

Закон України «Про соціальні 

послуги» 

200 00103 Надання щомісячної грошової допомоги особі,яка 

проживає разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи в 

наслідок психічного розладу яка за висновком 
лікарської комісії медичного закладу потребує 
постійного стороннього догляду на догляд за нею. 

Закон України «Про 

психіатричну допомогу» 

201 00104 Призначення щомісячної адресної допомоги Закон України « Про 

  внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат 

на проживання втому числі на оплату житлових 

комунальних послуг. 

забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених 

осіб» 

202 00105 Призначення одноразової грошової допомоги в разі в 

загибелі (смерті) або інвалідності волонтерам 

внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), 

отриманого під час надання волонтерської допомоги в 

районі проведення антитерористичних операцій, 
бойових дій та збройного конфлікту. 

Закон України «Про 

волонтерську діяльність» 

203 00172 Призначення та ви плата одноразової компенсації 

сім’ям , які втратили годувальника із числа осіб, 

віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АС, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації 

наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь 

у ядерних випробувань, військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, складенні ядерних 

зарядів і виконання на них регламентних робіт, смерть 

яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших 

ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових 

навчаннях із застосовуванням ядерних зарядів і 
виконання на них регламентних робіт. 

Закон України « Про статус і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали в наслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

204 01191 Призначення одноразової компенсації 

дружинам(чоловікам) якщо та (той) не одружилися в 

друге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації 

наслідків інших ядерних аварій, у ядерних 

випробувань, військових навчаннях із застосуванням 

ядерних зброї , у складанні ядерних зарядів та 

здійснення на них регламентних робіт. 

 



Проект 
205 00171 Призначення та виплата одноразової компенсації 

батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АС, смерть якого пов’язана з 
Чорнобильською катастрофою. 

 

206 00232 Призначення та виплати компенсації та допомоги 

учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АС, учасникам ліквідації ядерних 

аварій, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, 

потерпілим від радіаційного опромінення, віднесених 

до категорії І, ІІ та ІІІ, дітям , потерпілим від 

Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю в 

наслідок Чорнобильської катастрофи. 

 

207 00220 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу і назад особам з 

інвалідністю в наслідок війни та прирівняних до них 
особам. 

Закон України »Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» 

208 00221 Виплата деяким категоріям осіб з інвалідністю 

грошової компенсації замість санаторно-курортної 

путівки та вартості самостійного санаторно- 

курортного лікування відповідно до закону України « 
Про реабілітацію інвалідів в Україні» 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» 

209 00222 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу віділення соціального 

профілю) і назад осіб , які супроводжують осіб з 

інвалідністю і та ІІ групи з наслідками травм і 

захворюваннями хребта та спиною мозку. 

 

210 00223 Призначення грошової компенсації вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування осіб з 
інвалідністю. 

 

211 00224 Призначення грошової компенсації замість санаторно- 
курортної путівки громадянам , які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Закон України «Про статут і 

соціальний захист громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи» 

212 00225 Призначення грошової компенсації особам з 

інвалідністю на бензин, ремонт і автомобілів та на 

транспортне обслуговування. 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні» 

213 01255 Призначення грошової компенсації вартості 

самостійного санаторно-курортного лікування особам 

з інвалідністю внаслідок війни відповідно Законів 

України «Про статут ветеранів війни, гарантії 

соціального захисту» та « Про жертви нацистських 
переслідувань» 

Закон України «Про статут 

ветеранів війни, гарантії 

соціального захисту» 

214 00168 Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та 
/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ 

сфери управління Мінсоцполітики та /або структурних 
підрозділів з питань соціального захисту населення. 

Закон України « Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в Україні 

215 00117 Видача направлення на проходження обласної , 

центральної міської у мм. Києві та Севастополі 

медико-соціальної експертної комісії для взяття на 

облік для забезпечення осіб з інвалідністю 
автомобілями. 

 

216 00119 Видача направлення на забезпечення технічними та 
іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю. 

 

217 00120 Видача путівки на влаштування до будинку-інтернату 

для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю . 

геріатричного пансіонату, пансіонату для ветеранів 

війни і праці психоневрологічного інтернату дитячого 

будинку – інтернату або молодіжного відділення 
дитячого будинку - інтернату . 

Закон України «Про соціальні 

послуги» 



Проект 
218 00132 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів 

щодо:відмовив від майнових прав підопічного; відання 

письмових зобов’язань від іменні 

підопічного;укладання договорів , які підлягають 

нотаріальному посвідченню та(або ) державні 

реєстрації, втому числі договір щодо поділу або обміну 

житлового будинку, квартири; укладання договорів 

щодо цінного майна ; управління нерухомим майном 

або майном, яке потребує постійного управління, 

власником якого є підопічна не дієздатна особа ; 

переданням нерухомого майна або майна яке потребує 

постійного правління власником якого є підопічна не 

дієздатна особа, за договором в управління іншій 
особі. 

 

219 00128 Видача дозволу піклувальнику для надання згоди 

підопічні не повнолітній особі, дієздатність якої 

обмежена, на вчинення правочину щодо: відмови від 

майнових прав підопічного; видання письмових 

зобов’язань від іменні підопічного; укладання 

договорів які підлягають нотаріальному посвідченню 

та (або) державні реєстрації, втому числі договір щодо 

поділу або обміну житлового будинку, квартири; 
укладання договорів щодо іншого цінного майна. 

 

ІНШІ АДМІНІСТРАТИВНІ ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ 

220 01195 Призначення та виплата компенсація послуги з 

догляду за дитиною до трьох років ( муніципальна 

няня) 

Закон України « Про 

державну допомогу сімя з 

дітьми» 

221 01241 Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб. Закон України « Про 

поховання та похоронну 

справу» 

222 01386 Призначення і виплата державної і соціальної 

допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення 

батькам вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу 

та прийомних сім’ях за принципом «Гроші ходять за 

дитиною» 

Постанова КМУ від 

26.06.2019 №552 « деякі 

питання виплати державної 

соціальної допомоги на дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування , 

грошового забезпечення 

батькам – вихователям і 

прийомним батькам за 

надання соціальних послуг у 

дитячих будинках сімейного 

   типу та прийомних сім’ях за 

принципом « Гроші ходять за 

дитиною» оплати послуг із 

здійснення патронату над 

дитиною та виплати 

соціальної допомоги на 

утримання дитини в сім’ї 

патронатного вихователя, 

підтримка малих і групових 

будинків . 

223 01405 Оплата послуг патронатного вихователя та виплата 
соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї 
патронатного вихователя. 

Сімейний кодекс України 



Проект 
224 01599 Надання одноразової грошової допомоги 

постраждалим особам та внутрішньо переміщеним 

особам. 

Постанова КМУ від 

01.10.2014 № 535 «Про 

затвердження Порядку 

використання коштів, що 

надішли від фізичних та 

юридичних осіб для надання 

одноразової грошової 

допомоги постраждалим 

особам та внутрішньо 

переміщеним особам» 

225 00243 Допомога особам, які постраждали від торгівлі 

людьми. 

Закон України «Про протидію 

торгівлі людьми» 

 

Примітка: 

*- послуги будуть надаватись з моменту наявності відповідного 

сертифікату у посадових осіб сільської ради та доступу до реєстрів. 

**- послуги будуть надаватись з моменту підписання Угоди з відділом 

Держгеокадастру у Мукачівському районі, 

*** - послуги будуть надаватись з моменту відкриття нового приміщення 

відділу ЦНАП, 

**** - послуги соціального характеру одночасно надаються через ЦНАП 

Великолучківської ради та Управління соціального захисту населення 

Мукачівської РДА, 

***** - послуги пенсійного фонду надаються через ЦНАП 

Великолучківської сільської ради представниками управління Пенсійного 

фонду згідно графіку прийому. 

 

 
Секретар ради О.Строїн 



Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
15.04.2021 с.В.Лучки №  

 
Про внесення змін до рішення сесії Великолучківської сільської ради від 

24 грудня 2020 року №71 «Про сільський бюджет на 2021 рік» 

07527000000 
(код бюджету) 

 

Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, сільська рада 

вирішила: 

 

1. Збільшити обсяг доходів сільського бюджету на 2021 рік , згідно з 

додатком 1 до цього рішення. 

2. Затвердити зміни обсягів фінансування сільського бюджету на 2021 

рік згідно з додатків 2 до цього рішення. 

3. Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2021 

рік за головними розпорядниками коштів (спрямування вільного залишку 

коштів, що утворився на початок бюджетного періоду та в межах зміни обсягів 

доходів) згідно з додатком 3 до цього рішення. 

4. Затвердити у новій редакції додаток 4 рішення сесії сільської ради від 

24 грудня 2020 року № 71 „Про сільський бюджет на 2021 рік” „Розподіл 

видатків сільського бюджету на 2021 рік” згідно з додатком 3 до цього 

рішення. 

5. Затвердити розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 

2021році згідно з додатком 5 до цього рішення. 

6. Додатки 1- 5 є невід`ємною частиною даного рішення. 
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

Мотильчак М.А.). 

 

Сільський голова В.Коштура 



Проект 

 



Проект 

 



Проект 
 

 

 



Проект 
 

 



Проект 

 

 



Проект 

 

 



 

                                                            Проект 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 15.04.2021 с.В.Лучки №  

 
Про прийняття в комунальну власність 

Великолучківської сільської ради земельних ділянок державної 

власності 
 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 12, 117, 122, 123, 126 Земельного Кодексу України, відповідно до 

Наказів Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області від 

08.12.2020 р. № 20-ОТГ, від 17.12.2020 р. №50-ОТГ, від 02.02.2021 р. №61-ОТГ, 

від 19.02.2021 р. №103-ОТГ, від 12.03.2021 р. №145-ОТГ «Про передачу 

земельних ділянок державної власності у комунальну власність», розглянувши 

акти приймання-передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення із державної у комунальну власність, сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити акти приймання-передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність 

(додаються). 

2. Прийняти в комунальну власність Великолучківської сільської ради 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності 

області (згідно додатків до актів приймання - передачі земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення із державної власності в комунальну 

власність); 

- загальною площею 550,0277 га, які розташовані за межами населених 

пунктів на території Зняцівської, Кальницької та Ракошинської сільських рад, 

Мукачівського району, Закарпатської області; 

- загальною площею 169,2747 га, які розташовані за межами населених 

пунктів на території Великолучківської сільської ради, Мукачівського району, 

Закарпатської області; 

- загальною площею 148,1580 га, які розташовані за межами населених 

пунктів на території Кальницької сільської ради, Мукачівського району, 

Закарпатської області; 

- загальною площею 275,0972 га, які розташовані за межами населених 

пунктів на території Кальницької та Ракошинської сільських рад, Мукачівського 

району, Закарпатської області; 

- загальною площею 44,0296 га, які розташовані за межами населених 

пунктів на території Ракошинської та Кальницької сільських рад, Мукачівського 



 

району, Закарпатської області. 

3. Сільському голові зареєструвати право комунальної власності на 

земельні ділянки сільськогосподарського призначення в порядку, визначеному 

законодавством. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

(Шимон В.В.). 

 
 

Сільський голова В. Коштура 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                      Проект 

 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  
 

Про Затвердження Положення про оренду земельних 

ділянок комунальної власності у Великолучківській 

територіальній громаді 

 

Відповідно до Земельного кодексу України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про Державний земельний кадастр», «Про 

землеустрій», «Про оцінку земель», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про оренду землі», з метою приведення у 

відповідність до норм чинного законодавства України нормативних актів 

сільської ради, врегулювання земельних відносин, збільшення надходжень та 

залучення додаткових коштів до місцевого бюджету від використання 

земель, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Положення про оренду земельних ділянок комунальної 

власності у Великолучківській територіальній  громаді, згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

(Шимон В.В.). 

 
Сільський голова В.Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                     Проект 
 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  
 

Про затвердження робочого проекту 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши робочий проект, враховуючи висновки постійної комісії 

з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити робочий проект «Капітальний ремонт проїзної частини 

вул.Нова в с.Зняцьово, Мукачівського району» на загальну суму 1471,213 грн. 

 

 
Сільський голова В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  Проект 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  

 
Про прийняття об’єктів цивільного права зі спільної власності 

територіальних громад Мукачівського району у власність Великолучківської 

територіальної громади та забезпечення повноважень щодо управління 

відповідним майном 

 
 

Керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 

України, пунктом 39 Розділу 5 «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу, відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 29, частини 

1, 2, 5 статті 60, пункту 10 Розділу 5 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з урахуванням Перспективного плану формування 

територій громад Закарпатської області, затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 13 травня 2020 р. № 572-р, на підставі рішень 

Мукачівської районної ради від 28 січня 2020 р. № 6 «Про передачу бюджетних 

установ та майна Великолучківській сільській раді», від 08 квітня 2021 р. №44 

«Про внесення змін до рішення Мукачівської районної ради від 28 січня 2020 р. 
№ 6 «Про передачу бюджетних установ та майна Великолучківській сільській 

раді», сільська рада вирішила: 

1. Прийняти права засновника Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського 

району» Мукачівської районної ради (код ЄДРПОУ – 38236420, 

місцезнаходження: 89625, Мукачівський район, с.Великі Лучки, вул.Галаська 

(Пушкіна), буд.15) разом із закріпленим за ним майном (основними засобами, 

нематеріальними активами, фондами та матеріальними цінностями). 

2. Затвердити акти приймання-передачі майна, нематеріальних активів 

та документів із спільної власності територіальних громад сіл, селищ 

Мукачівського району у комунальну власність Великолучківської 

територіальної громади (додаються). 

3. Вважати засновником Комунального некомерційного підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району» 

Мукачівської районної ради (код ЄДРПОУ – 38236420, місцезнаходження: 

89625, Мукачівський район, с.Великі Лучки, вул.Галаська (Пушкіна), буд.15) 

Великолучківську сільську раду (код ЄДРПОУ – 04350398, місцезнаходження: 

89625, Мукачівський район, с.Великі Лучки, вул.Гагаріна, 37). 
 



 

4. Перейменувати Комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Мукачівського району» Мукачівської 

районної ради на Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Великолучківської територіальної громади» 

Великолучківської сільської ради. 

5. Затвердити статут Комунального   некомерційного   підприємства 
«Центр первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської 

територіальної громади» Великолучківської сільської ради у новій редакції 

(додається). 

6. Уповноважити керівника КНП ЦПМСД Лані В.Ю. здійснити 

заходи необхідні для внесення змін до установчих документів закладу, 

реєстрації Статуту в новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства 

та на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Великолучківської територіальної громади» Великолучківської сільської ради 

(код ЄДРПОУ – 38236420, місцезнаходження: 89625, Мукачівський район, с. 

Великі Лучки, вул.Галаська (Пушкіна), буд.15) у Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 

 
Сільський голова В.Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  Проект 

 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  

 
Про затвердження розпоряджень сільського голови 

 

 

Відповідно до пункту 23 до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити розпорядження сільського голови: 

- від 18.03.2021 року № 24 «Про внесення змін до паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік» 

- від 23.03.2021 року № 26 «Про внесення змін до сільського 

бюджету на 2021 рік» 

- від 23.03.2021 року № 27 «Про внесення змін до паспортів 

бюджетних програм на 2021 рік» 

 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на Постійну комісія з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.). 

 

 
 

Сільський голова В. Коштура 

                                                                                                          

  



 

                                                                                                      Проект 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  

 
Про визнання правонаступництва 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтею 104 Цивільного кодексу України, з метою забезпечення 

безперебійної роботи бюджетних установ Великолучківської сільської ради, 

сільська рада вирішила: 

1. Визнати відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради (код ЄДРПУО 44399987 ) правонаступником 

Великолучківської сільської ради (код ЄДРПУО 04350398) всіх фінансових 

зобов’язань прав та обов’язків юридичної особи, що стосуються діяльності та 

утримання загальної середньої освіти, дошкільної освіти, культури та спорту. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради спільно з фінансовим відділом 

Великолучківської сільської ради укласти додаткові угоди щодо договорів 

поставки товарів та надання послуг, що стосуються даних закладів. 

3. Дане рішення набирає чинності з моменту його прийняття. 
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.). 

 

 
Сільський голова В.Коштура 



 

                                                                                                                           Проект 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  

 
Про початок проведення оптимізації та реорганізації мережі 

сільських клубних та бібліотечних закладів культури 

Великолучківської сільської ради 

 

З метою надання якісних культурних послуг у сільських населених пунктах 

Великолучківської сільської ради, впорядкування діяльності сільських клубних 

та бібліотечних закладів, відповідно до Закону України «Про культуру», Закону 

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», постанови Кабінету Міністрів 

України №885 від 16.10.2019р. «Деякі питання діяльності Міністерства 

культури та інформаційної політики», враховуючи рекомендації робочої групи 

з проведенням оптимізації мережі закладів культури Великолучківської 

сільської ради (протокол №1 від 02.04.2021р.), керуючись п. 30 ч.1ст. 26, ч.1 ст. 

59 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

вирішила : 

1. Залишити в мережі закладів культури Великолучківської сільської 

ради чотири бібліотеки та чотири клубні установи, а саме: 

1.1. Будинок культури та сільську бібліотеку с. Великі Лучки; 

1.2. Будинок культури та сільську бібліотеку Ракошинського старостинського 

округу шляхом об’єднання клуб с. Домбоки, клуб с. Чопівці, клуб та бібліотеку 

с.Кайданово; 

1.3. Сільський клуб та бібліотеку Зняцівського старостинського округу с. 

Червеньово шляхом об’єднання клуб с. Кінлодь, клуб с. Драгиня, сільську 

бібліотеку с. Зняцьово; 

1.4. Сільський клуб та бібліотеку Кальницького старостинського округу с. 

Кальник в приміщені ЗОШ І-ІІІ ст. шляхом об’єднання клуб с. Р.Кучава, клуб с. 

Шкуратовці, клуб та бібліотеку с. Медвудівці, клуб та бібліотеку с.Кальник, 

клуб та бібліотеку с. Кузьмино; 

1.5. На базі Кальницької та Драгинської ЗОШ створити багатофункціональні 
«хаби», тобто культурно – освітньої – розважальні центри, які об’єднують в 

собі функції і бібліотек, і комп’ютерного клубу та громадського простору для 

спілкування,і місця для проведення культурно – розважальних заходів. 



 

2. Направити до Міністерства культури та інформаційної політики України 

клопотання про погодження реорганізації та оптимізації сільських клубних та 

бібліотечних закладів, що перебувають у комунальній власності 

Великолучківської сільської ради та виключення з базової мережі закладів 

культури: сільський клуб с. Кінлодь, сільський клуб с. Драгиня, сільський клуб 

с. Великі Лучки, сільський клуб с. Домбоки, сільський клуб с.Чопівці, сільський 

клуб та бібліотека с. Кайданово, сільську бібліотеку с. Зняцьово, сільський клуб 

та бібліотеку с. Кузимино, сільський клуб та бібліотеку с. Медведівці, сільський 

клуб с. Р.Кучава, сільський клуб та бібліотеку с. Кальник, сільський клуб с. 

Шкуратовці. 

 
3. Відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської 

сільської ради, у разі отримання погодження Міністерства культури та 

інформаційної політики України, здійснити всі необхідні дії щодо реорганізації 

та оптимізації сільських клубних та бібліотечних закладів культури 

Великолучківської сільської ради, вказаних у п. 1 даного рішення, відповідно 

до чинного законодавства України . 

 

4. Контроль за виконання рішення покласти на заступника голови 

Великолучківської сільської ради Зозуля І.І. та робочу групу з проведенням 

оптимізації мережі закладів культури Великолучківської сільської ради. 

 

 
 

Сільський голова В. Коштура 



 

                                                                                                                           Проект 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
15.04.2021 с.В.Лучки № 

 
 

Про затвердження Положення про порядок надання земельних ділянок 

громадянам за рахунок земель комунальної власності на території 

Великолучківської територіальної громади 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 12 Земельного Кодексу України, враховуючи висновок постійної 

комісії та з метою забезпечення прав та інтересів громадян на території 

громади, недопущення конфліктних ситуацій та земельних спорів, сільська рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити Положення про порядок надання земельних ділянок 

громадянам за рахунок земель комунальної власності на території 

Великолучківської територіальної громади (додається). 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

(Шимон В.В.). 

 

 
 

Сільський голова В. Коштура 



 

 

                                                                                                                           Проект 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  
 

Про передачу в оперативне управління 

та на баланс комунального майна Великолучківської сільської ради 

 

 

Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень 

Бюджетного кодексу України, враховуючи рішення першого пленарного 

засідання першої сесії 8-го скликання від 28.01.2021 року № 6 «Про передачу 

бюджетних установ та майна Великолучківській сільській раді», рішення 

сьомої сесії восьмого скликання (перше пленарне засідання) від 15.04.2021 року 

№ 385, сільська рада вирішила: 
1. Передати безоплатно майно, нематеріальні активи та документи 

відповідних закладів охорони здоров’я із комунальної власності 

Великолучківської територіальної громади в особі Великолучківської сільської 

ради в оперативне управління та на баланс Комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Великолучківської територіальної громади» Великолучківської сільської ради, 

що зазначені в актах приймання – передачі . 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.). 

 

 
Сільський голова В.Коштура 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                           Проект 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Сьома сесія восьмого скликання 

(перше пленарне засідання) 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

15.04.2021 с.В.Лучки №  
 

Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів 

Великолучківської територіальної громади 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», взявши до уваги лист Державної регуляторної 

служби України щодо приведення рішення у відповідність до вимог 

законодавства, сільська рада вирішила: 

 

1.  Внести зміни в рішення третьої сесії 8 скликання № 74 «Про 

затвердження Правил благоустрою території населених пунктів 

Великолучківської територіальної громади, забезпечення в них чистоти 

та належного санітарного стану». 

 

2. Затвердити Правила благоустрою території населених пунктів 

Великолучківської територіальної громади, забезпечення в них чистоти та 

належного санітарного стану в новій редакції. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Великолучківської 

сільської ради (Зозуля І.І.). 

 

 
Сільський голова В. Коштура 
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