
Додаток 3 

до рішення Верховинської селищної ради 

від _____ __________ 2021 р. № ______ 

 

Перелік адміністративних послуг, 

 які надаються через Центр надання адміністративних послуг 

Верховинської селищної ради 

 

№ 

з/п 
Найменування адміністративної послуги 

Правові підстави для 

надання 

адміністративної 

послуги 

Код 

Державний реєстратор відділу з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і 

цифровізації  та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг Верховинської 

райдержадміністрації 
1. Державна реєстрація створення юридичної особи (крім 

громадського формування)  

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб та 

фізичних осіб - 

підприємців» 

00050 

2. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну 

особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про 

яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

(крім громадського формування)  

-"- 00052 

3. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до установчих документів 

юридичної особи (крім громадського формування) 

-"- 00054 

4. Державна реєстрація переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на підставі власного 

установчого документа (крім громадського формування) 

-"- 00056 

5. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність 

на підставі модельного статуту (крім громадського 

формування) 

-"- 00057 

6. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної 

особи (крім громадського формування) 

-"- 00058 

7.  Державна реєстрація рішення  про припинення юридичної 

особи (крім громадського формування) 

-"- 00059 

8. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (крім громадського 

формування) 

-"- 00083 

9.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної 

особи (крім громадського формування) 

-"- 00094 

10. Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її реорганізації (крім громадського формування) 

-"- 00100 

11. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування) 

-"- 00087 
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12.  Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 

-"- 00090 

13.  Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування) 

-"- 00092 

14.  Державна реєстрація фізичної особи підприємцем -"- 00106 

15.  Державна реєстрація включення відомостей про фізичну 

особу – підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, 

відомості про яку не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

-"- 00109 

16.  Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

-"- 00108 

17.  Державна реєстрація припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням 

-"- 00107 

18.  Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

-"- 00234 

19. Видача документів, що містяться в реєстраційній справі 

відповідної юридичної особи, громадського формування, що 

не має статусу юридичної особи, фізичної особи – 

підприємця 

-"- 00236 

20.  Державна реєстрація припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (крім громадського формування) 

-"- 00097 

 

Державний реєстратор Державний реєстратор відділу з питань цифрового розвитку, 

цифрових трансформацій і цифровізації  та організації діяльності центрів надання 

адміністративних послуг Верховинської райдержадміністрації  

 

21. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 
Закон України «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

00041 

22. Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) 

речових прав на нерухоме майно 

-"- 00042 

23. Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна -"- 00048 

24. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 

 

-"- 00049 

25. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень 

-"- 00046 

26. Скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 

-"- 00043 

27. Скасування запису Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

-"- 00043 

28. Скасування рішення державного реєстратора -"- 00043 
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29. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

-"- 00047 

 

Верховинський районний сектор управління  

Державної міграційної служби України в Івано-Франківській області 

 

30. Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки 

при досягненні громадянином 25- і 45-річного віку* 

Постанова Верховної 

Ради України від 26 

червня 1992 р. №2503-

XII «Про 

затвердження 

положень про паспорт 

громадянина України 

та про паспорт 

громадянина України 

для виїзду за кордон» 

00026 

 

Відділ у Верховинському  районі головного управління Держгеокадастру  

у Івано-Франківській області 

 

31. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 

Державного земельного кадастру 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

00069 

32. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

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

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

00070 

33. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 

про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються 

права суборенди, сервітуту, з видачею витягу 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

00072 

34. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі копій документів, що створюються під час ведення 

державного земельного кадастру 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

00063 

35. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею 

витягу 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

00078 

36. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного 

земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його 

ведення, з видачею витягу 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

00080 

37. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягів з Державного земельного кадастру про землі в 

межах території адміністративно-територіальних одиниць 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

00035 

38. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягів з Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

00059 

39. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі витягу з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

00060 

40. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі 

(території) 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

00061 

41. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 

формі викопіювань з картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової карти (плану)  

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

00062 
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42. 

 

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки 

(паю), 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) 

Земельний кодекс 

України 

00064 

00065 

43. Видача відомостей з документації із землеустрою, що 

включена до місцевого фонду документації із землеустрою 

Закон України «Про 

землеустрій» 

00066 

44. Видача витягу з технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки 

Закон України «Про 

оцінку земель» 

00068 

45. Видача висновку про погодження документації із землеустрою  
 

Земельний кодекс 

України 

00085 

 

Головне територіальне управлінням юстиції в Івано-Франківській області 

46. 

Державна реєстрація створення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань» 

00494 

47. Державна реєстрація включення відомостей про творчу 

спілку, територіальний осередок творчої спілки, 

зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

-"- 00554 

48. Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських формувань, у тому числі змін 

до установчих документів 

-"- 00589 

49. Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

-"- 00581 

50. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки 

-"- 00555 

51. Державна реєстрація припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки в результаті 

ліквідації 

-"- 00566 

52. Державна реєстрація припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки в результаті 

реорганізації 

-"- 00579 

53. Державна реєстрація включення відомостей про професійну 

спілку, об’єднання професійних спілок, організацію 

професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, 

відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

-"- 00582 

54. Державна реєстрація створення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок 

-"- 00583 

55. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну -"- 00570 
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спілку, організацію професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів 

56. Державна реєстрація рішення про припинення професійної 

спілки, організації професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок 

-"- 00586 

57. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної 

спілки, організації професійних спілок, об’єднання 

професійних спілок 

-"- 00585 

58. Державна реєстрація припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок в результаті ліквідації 

-"- 00588 

59. Державна реєстрація припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок в результаті реорганізації 

-"- 00643 

60. Державна реєстрація включення відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, 

зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

-"- 00645 

61. Державна реєстрація створення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців 

-"- 00657 

62. Державна реєстрація змін до відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у 

тому числі змін до установчих документів 

-"- 00608 

63. Державна реєстрація рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

-"- 00658 

64. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

-"- 00659 

65. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації 

-"- 00606 

66. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті 

реорганізації 

-"- 00660 

67. Державна реєстрація включення відомостей про громадське 

об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості 

про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

-"- 00053 

68. Державна реєстрація створення громадського об’єднання -"- 00051 

69. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське 

об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до установчих документів 

-"- 00055 

70. Державна реєстрація рішення про виділ громадського 

об'єднання 

-"- 00086 



71. Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об'єднання 

-"- 00077 

72. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення громадського об'єднання 

-"- 00084 

73. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського 

об'єднання 

-"- 00095 

74. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 

результаті його ліквідації 

-"- 00098 

75. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 

результаті його реорганізації 

-"- 00102 

76. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання 

-"- 00089 

77. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ громадського об'єднання 

-"- 00091 

78. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання 

-"- 00093 

79. Державна реєстрація включення відомостей про структурне 

утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 

року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

-"- 00325 

80. Державна реєстрація створення структурного утворення 

політичної партії 

-"- 00667 

81. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 

утворення політичної партії, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

-"- 00672 

82. Державна реєстрація рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії 

-"- 00675 

83. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного 

утворення політичної партії 

-"- 00668 

84. Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його ліквідації 

-"- 00674 

85. Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його реорганізації 

-"- 00670 

86. Державна реєстрація громадського об’єднання, що не має 

статусу юридичної особи 

-"- 00110 

87. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське 

об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 

-"- 00111 

88. Державна реєстрація припинення громадського об'єднання, 

що не має статусу юридичної особи 

-"- 00076 

89. Державна реєстрація структурного утворення політичної 

партії, що не має статусу юридичної особи 

-"- 00565 

90. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 

утворення політичної партії, що не має статусу юридичної 

особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 

-"- 00580 



91. Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії, що не має статусу юридичної особи 

-"- 00563 

92. Державна реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу 

громадського об'єднання 

-"- 00584 

93. Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу 

громадського об'єднання 

-"- 00561 

94. Державна реєстрація постійно діючого третейського суду -"- 00567 

95. Державна реєстрація змін до відомостей про постійно діючий 

третейський суд, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

-"- 00569 

96. Державна реєстрація припинення постійно діючого 

третейського суду 

-"- 00564 

 

Управління превентивної діяльності Головного управління 

Національної поліції України в Івано-Франківській області 

97. Дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, 

вагові або габаритні параметри яких перевищують 

нормативні 

Закони України «Про 

Національну поліцію», 

«Про приєднання 

України до 

Європейської Угоди 

про міжнародне 

дорожнє перевезення 

небезпечних вантажів 

(ДОПНВ)», «Про 

перевезення 

небезпечних 

вантажів», «Про 

дорожній рух», «Про 

Перелік документів 

дозвільного характеру 

у сфері господарської 

діяльності», «Про 

дозвільну систему у 

сфері господарської 

діяльності» 

 

00166 

98. Погодження маршрутів руху транспортних засобів під час 

дорожнього перевезення небезпечних вантажів 

-"- 
00167 

Верховинський районний відділ 

управління ДСНС в Івано-Франківській області 

99. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної 

бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з 

питань пожежної безпеки 

Кодекс цивільного 

захисту України 
00162 

Управління соціального захисту населення Верховинської райдержадміністрації 

100. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату 

житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 

твердого та рідкого пічного побутового палива 

Закон України «Про 

житлово-комунальні 

послуги» 

00155 

101. Надання пільги на придбання твердого та рідкого пічного 

палива і скрапленого газу 

Бюджетний кодекс 

України 
00157 
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102. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів або не мають можливості 

утримувати дитину або місце їх проживання невідоме 

Сімейний кодекс 

України 
00154 

103. Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України «Мати-героїня» 

Закон України «Про 

почесні звання 

України» 

00135 

104. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи 

Закон України «Про 

забезпечення прав і 

свобод внутрішньо 

переміщених осіб» 

00169 

105. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім’ям» 

00133 

106. Надання державної допомоги у зв’язку з вагітністю та 

пологами особам, які не застраховані в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування 

Закон України «Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми» 

00143 

107. Надання державної допомоги при народженні дитини -"- 00144 

108. Надання державної допомоги при усиновленні дитини -"- 00147 

109. Надання державної допомоги на дітей, над якими 

встановлено опіку чи піклування 
-"- 00149 

110. Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям -"- 00150 

111. Надання державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю  

Закон України “Про 

державну соціальну 

допомогу особам з 

інвалідністю з 

дитинства та дітям з 

інвалідністю” 

00151 

112. Надання надбавки на догляд особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю 
-"- 00152 

113. Призначення державної соціальної допомога 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» 

Сімейний кодекс 

України 
01386 

114. Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю  

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу особам, які 

не мають права на 

пенсію, та особам з 

інвалідністю» 

00096 

115. Надання державної соціальної допомоги на догляд -"- 00099 
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116. Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій 

особі, яка здійснює догляд за особою з інвалідністю I групи 

або за особою, яка досягла 80-річного віку 

Закон України “Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім’ям” 

00101 

117. Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає 

разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, 

на догляд за нею 

Закон України «Про 

психіатричну 

допомогу» 

00103 

118. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг 

Закон України «Про 

забезпечення прав і 

свобод внутрішньо 

переміщених осіб» 

00104 

119. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі 

(смерті) або набуття статусу особи з інвалідністю волонтера 

внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), 

отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі 

проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів 

із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у 

Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройних 

конфліктів 

Закон України «Про 

волонтерську 

діяльність» 

01877 

00105 

120. Призначення одноразової грошової/ матеріальної допомоги 

непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю 

Закон України «Про 

основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в 

Україні» 

00112 

121. Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили 

годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, та смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою 

 

Закон України «Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи» 

00172 

122. Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), 

якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, 

смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 

участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних 

випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням 

ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на 

них регламентних робіт 

-"- 00172 

123. Призначення одноразової компенсації батькам померлого 

учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою 

-"- 00171 

124. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю в 
Закон України «Про 

статус ветеранів війни, 

00220 
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наслідок війни та прирівняним до них особам гарантії їх соціального 

захисту» 

125. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю 

замість санаторно-курортної путівки 

Закон України «Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в 

Україні» 

00221 

126. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу (відділення спінального 

профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з 

інвалідністю I та II групи з наслідками травм і 

захворюваннями хребта та спинного мозку 

-"- 00222 

127. Призначення грошової компенсації вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю 

Закон України «Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в 

Україні» 

00223 

128. Призначення грошової компенсації замість санаторно-

курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Закон України «Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи» 

00224 

129. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на 

бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на 

транспортне обслуговування 

Закон України «Про 

реабілітацію осіб з 

інвалідністю в 

Україні» 

00225 

130. Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або 

дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери 

управління Мінсоцполітики та/або органів соціального 

захисту населення (регіонального та місцевого рівнів) 

-"- 00168 

131. Видача направлення на проходження медико-соціальної 

експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з 

інвалідністю автомобілем 

-"- 00117 

132. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю 

Закон України «Про 

реабілітацію 

інвалідністю в 

Україні» 

00119 

133. 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 

(територіальний центр) 

Закон України «Про 

соціальні послуги» 
00120 

134. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення 

компенсації і допомоги батькам багатодітної сім’ї та дитини з 

багатодітної сім’ї  

Закон України «Про 

охорону дитинства» 
00121 

135. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення 

компенсації і допомоги особам, які постраждали внаслідок 
Закон України «Про 00230 
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Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених 

категорій) 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи» 

136. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення 

компенсації і допомоги членам сім’ї загиблого (померлого) 

ветерана війни  

Закон України «Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту» 

 

137. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення 

компенсації і допомоги учасникам війни  

Закон України «Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту» 

00239 

138. Установлення статусу, видача посвідчень та призначення 

компенсації і допомоги особам з інвалідністю внаслідок 

війни  

Закон України «Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту» 

00241 

139. Установлення статусу, видача довідки та призначення 

компенсації і допомоги особам, які постраждали від торгівлі 

людьми  

Постанова КМУ «Про 

затвердження Порядку 

встановлення статусу 

особи, яка 

постраждала від 

торгівлі людьми» 

01891 

140. Видача (заміна) посвідчень особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю 
Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу особам з 

інвалідністю з 

дитинства та дітям з 

інвалідністю», «Про 

державну соціальну 

допомогу особам, які 

не мають права на 

пенсію, та особам з 

інвалідністю»  

00242 

141. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) 

осіб з інвалідністю з дитинства та внаслідок загального 

захворювання 

Закон України «Про 

основи соціальної 

захищеності осіб з 

інвалідністю в 

Україні» 

00226 

142. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) 

осіб, які постраждали під час проведення антитерористичної 

операції та яким установлено статус учасника бойових дій чи 

особи з інвалідністю в наслідок війни 

Закон України «Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту» 

00227 

143. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) 

ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів 

Закон України «Про 

жертви нацистських 

01255 

00228 
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України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань» 

переслідувань» 

 Закон України «Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту» 

144. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги 

для компенсації вартості путівок через безготівкове 

перерахування санаторно-курортним закладам 

Закон України «Про 

статус і соціальний 

захист громадян, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи» 

00229 

145. Видача посвідчення «Ветеран праці» Закон України «Про 

основні засади 

захищеності ветеранів 

праці та інших 

громадян похилого 

віку»  

00751 

146. Оформлення документів на присвоєння почесного звання 

«Мати-героїня» 

Закон України «Про 

почесні звання 

України» 

01280 

147. 

 

 

 

 

Призначення тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, 

але не набула права на пенсійну виплату 

Закон України «Про 

внесення змін до 

деяких актів України 

щодо підвищення 

пенсій» 

01007 

148. Призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою 

дитиною 

Закон України «Про 

внесення змін до 

деяких законів 

України щодо 

посилення соціального 

захисту осіб, які 

доглядають за 

хворими дітьми» 

00959 

149. Виплата грошової компенсації вартості одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка» 

Закон України «Про 

внесення змін до 

Закону України «Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми» щодо 

надання при 

народженні дитини 

одноразової 

натуральної допомоги 

«пакунок малюка» 

01227 

 

Управління Держпродспоживслужби у Верховинському району 

 

Управління Держпродспоживслужби у Верховинському районі 

 

150. Експлуатаційний дозвіл оператором ринку, що провадить 

діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням 

харчових продуктів тваринного походження 

 

Закон України «Про 

основні принципи та 

вимоги до безпечності 

та якості харчових 

продуктів» 

00654 
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151.  Видача експлуатаційного дозволу для провадження 

діяльності на потужностях (об’єктах) з виробництва, 

змішування та приготування кормових добавок, 

преміксів і кормів 
 

Закон України "Про 

ветеринарну 

медицину" 

00654 

152. Видача експлуатаційного дозволу для провадження 

діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних 

продуктів тваринного походження 

Закон України "Про 

ветеринарну 

медицину" 

00163 

Служба у справах дітей Верховинської селищної ради 

153. Надання дозволу на укладення договорів, які підлягають 

нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, 

коли набувачем права власності (користування) на рухоме та 

нерухоме майно, інше цінне майно є сама дитина, в тому 

числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, 

квартири, крім випадків коли правовими наслідками 

вчинення правочинів є припинення права 

власності (користування) дитини на майно 

Цивільний кодекс 00131 

154. Надання дозволу на видання письмових зобов’язань від імені 

дитини 
Цивільний кодекс 00124 

155. Надання дозволу на відмову від майнових прав дитини 

(відмова від прийняття спадщини дитиною, відмова від 

переважного права купівлі частки майна у спільній частковій 

власності) 

Цивільний кодекс 00123 

 

Управління лісового та мисливського господарства 

в Івано-Франківській області 

156. Дозвіл на заготівлю деревини під час проведення рубок 

головного користування (лісорубний квиток) 

Лісовий кодекс 
01315 

 

Верховинський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану  Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції * 

157. Комплексна послуга «єМалятко» Цивільний кодекс 

України, Сімейний 

кодекс України, Закон 

України «Про 

державну реєстрацію 

актів цивільного 

стану», Постанова 

КМУ від 10.07.2019 

року №691 

01369 

 

Верховинська селищна рада ** 

 

Верховинська селищна рада ** 

158. Реєстрація місця проживання/перебування особи Закон України «Про 

свободу пересування 

та вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

00034 

159. Зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи -"- 00037 

160. Видача довідки про реєстрацію місця проживання/ 

перебування особи 
-"- 00038 

161. Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання/ 

перебування особи 
-"- 00039 

162. Внесення до паспорта громадянина України відомостей про -"- 01377 
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зміну нумерації будинків, перейменування вулиць 

(проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), 

населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, 

зміни в адміністративно-територіальному устрої 

163. Реєстрація місця проживання/перебування дитини до 14 років -"- 01217 

164.  Видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні/ будинку осіб 

Закон України «Про 

державну соціальну 

допомогу 

малозабезпеченим 

сім'ям» 

00201 

 

 

* - Послуга надаватиметься після отримання доступу до Єдиного державного 

веб-порталу електронних послуг «Портал «Дія»; 

 

** - послуги надаватимуться після отримання доступу до відповідних 

державних реєстрів. 

 

 

 

Секретар ради                                                                           Петро Антіпов  

 
 


