
 
УКРАЇНА 

ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                                                                             

  РІШЕННЯ                                                             
 
21 січня  2022 року                                                      №1946 
 
Про затвердження переліку  
адміністративних послуг, які  
надаються через відділ «Центр  
надання адміністративних послуг»  

 
 

У зв'язку із зміною Переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади та 

адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування у порядку 

виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через центри надання 

адміністративних послуг в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 

2021 р. № 969-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 

травня 2014 р. № 523», відповідно до ст.6 Закону України «Про адміністративні послуги»,  

керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» згідно з додатком до цього рішення. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради №926 від 09.07.2021 року "Про затвердження 

переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг». 

 
 
Міський голова                                                                                        Василь АНТОНЮК 
 
 
  
 



                                                                               Додаток  

до рішення міської ради  

                                                                                                      21 січня 2022 року №1946 

       

Перелік адміністративних послуг, які надаються через  
відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

 

№ 
п/п 

Іденти-
фікатор 

послуги* 

Шифр 
послуги Найменування адміністративної послуги 

Примітка 

  01 

 
Організаційний відділ 

 

 

1 - 01-01 

Надання копії рішення міської ради, витягу з протоколу 
пленарних засідань міської ради, витягу з протоколу засідання 
постійної комісії міської ради, результатів поіменного 
голосування за рішення міської ради 

1 

  05 

 
Відділ з питань кадрової роботи , контролю та 

документообігу 

 

 

2 - 05-01 
Надання копій (витягів) рішень виконавчого комітету, 
розпоряджень міського голови 

1 

  06 

 
Архівний відділ 

 

 

3 - 06-01 

Надання копії (витягу з) рішення міської ради, копії (витягу з) 
рішення виконавчого комітету міської ради, копії (витягу з) 
розпорядження міського голови 

1 

  07 

 
Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

 

 

4 00034 07-01 Реєстрація місця проживання особи 1 

5 00037 07-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи 1 

6 00040 07-03 Реєстрація місця перебування особи 1 

7 00038 07-04 
Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця 
перебування особи 

1 

8 00038 07-05 
Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у 
житловому приміщенні/будинку осіб 

1 

9 00038 07-06 

Видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у 
житловому приміщенні/будинку осіб, які постійно були 
зареєстровані зі спадкодавцем на час відкриття спадщини 

1 

10 00038 07-07 

Видача довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у 
житловому приміщенні/будинку осіб для переоформлення 
договору найму житлового приміщення 

1 

11 00038 07-08 
Довідка про відсутність відомостей про реєстрацію місця 
проживання фізичної особи 

1 

12 00038 07-09 
Внесення інформації до Реєстру територіальної громади міста 
Дубно 

1 

13 01217 07-10 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років 1 

14 00034 07-11 
Внесення відомостей про реєстрацію місця 
проживання/перебування особи до документів (у зв’язку з 

1 



перейменуванням вулиць, зміною адрес, видачою нової 
будинкової книги) 

15 00041 07-12 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, 
права довірчої власності як способу забезпечення виконання 
зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного 
будівництва 

1 

16 00042 07-13 
Державна реєстрація речового права, похідного від права 
власності 

1 

17 00048 07-14 
Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме 
майно 

1 

18 01174 07-15 Заборона вчинення реєстраційних дій 1 

19 00046 07-16 
Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно  

1 

20 00043 07-17 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, 
скасування рішення державного реєстратора (за судовим рішенням) 

1 

21 00047 07-18 
Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно 

1 

22 00049 07-19 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 1 

23 00050 07-20 
Державна реєстрація створення юридичної особи (крім 
громадського формування та релігійної організації) 

1 

24 00054 07-21 

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу 
(крім громадського формування та релігійної організації),  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 та релігійної організації) 

1 

25 00052 07-22 

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну 
особу (крім громадського формування та релігійної 
організації) , зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості 
про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань 

1 

26 00056 07-23 

 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 
модельного статуту на діяльність на підставі власного 
установчого документа (крім громадського формування та 
релігійної організації); 

1 

27 00057 07-24 

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність 
на підставі модельного статуту (крім громадського 
формування та релігійної організації) 

1 

28 00094 07-25 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної 
особи (крім громадського формування та релігійної 
організації) 

1 

29 00097 07-26 

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної 
особи в результаті її ліквідації (крім громадського 
формування та релігійної організації) 

1 

30 00100 07-27 

Державна реєстрація припинення юридичної особи в 
результаті її реорганізації (крім громадського формування та 
релігійної організації) 

1 

31 00073 07-28 
Державна реєстрація рішення про припинення юридичної 
особи (крім громадського формування та релігійної 

1 



організації) 

32 00083 07-29 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 
припинення юридичної особи (крім громадського формування 
та релігійної організації) 

1 

33 00234 07-30 

Надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 
 

1 

34 00236 07-31 

Видача документів, що містяться в реєстраційній справі  
юридичної особи, громадського формування, що не має 
статусу юридичної особи, фізичної особи – підприємця 

 

1 

35 01179 07-32 

Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань 

1 

36 00058 07-33 
Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи  
(крім громадського формування та релігійної організації) 

1 

37 00087 07-34 

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 
юридичної особи (крім громадського формування та 
релігійної організації) 

 

1 

38 00090 07-35 

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського 
формування та релігійної організації) 

1 

39 00092 07-36 

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 
юридичної особи (крім громадського формування та 
релігійної організації) 

1 

40 00106 07-37 Державна реєстрація фізичної особи — підприємця 1 

41 00109 07-38 

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 

1 

42 00108 07-39 

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – 
підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань 

1 

43 00107 07-40 
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 
фізичної особи – підприємця за її рішенням 

1 

  09 

 
Служба у справах дітей 

 

 

44 - 09-01 Визначення місця проживання дитини 1 

45 - 09-02 
Визначення способів участі у вихованні дитини того з батьків, 
хто проживає окремо від неї 

1 

46 - 09-03 
Виведення дитини-сироти,  дитини, позбавленої батьківського 
піклування, особи з їх числа, з прийомної сім'ї 

1 

47 - 09-04 
Влаштування дитини до державного дитячого закладу за 
заявою батьків 

1 

48 - 09-05 
Влаштування дитини-сироти,  дитини, позбавленої 
батьківського піклування до прийомної сім'ї 

1 

49 - 09-06 
Встановлення опіки/піклування над дітьми-сиротами та 
дітьми, позбавленими батьківського піклування 

1 



50 - 09-07 
Збереження права на житло дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування 

1 

51 - 09-08 Звільнення від обов'язків опікуна 1 

52 - 09-09 Змінa імені та/або прізвища дитини 1 

53 - 09-10 
Надання висновку про доцільність(недоцільність) повернення 
дитини в сім'ю 

1 

54 - 09-11 

Надання висновку про можливість передачі дитини для 
подальшого виховання матері/батькові, які повернулись з 
місць позбавлення волі 

1 

55 - 09-12 
Надання висновку про підтвердження місця проживання 
дитини для її тимчасового виїзду за межі України 

1 

56 - 09-13 
Надання дозволу на відмову від прийняття спадщини від імені 
дитини 

1 

57 - 09-14 
Надання дозволу на зняття грошових коштів з банківського 
рахунку, що належить малолітній дитині 

1 

58 - 09-15 
Надання дозволу  на оформлення нотаріальних заяв, 
довіреностей від імені дитини 

1 

59 - 09-16 

Надання дозволу  на постановку, зняття та перереєстрацію, 
укладення договору купівлі - продажу автомобіля, право 
володіння яким мають діти 

1 

60 - 09-17 
Надання дозволу на укладення договору дарування, 
прийняття в дар, купівлю майна на ім’я дитини 

1 

61 - 09-18 
Надання дозволу на укладення договору дарування стосовно 
житла (майна), право власності на яке має дитина 

1 

62 - 09-19 
Надання дозволу на укладення договору дарування стосовно 
житла (майна), право користування яким має дитина 

1 

63 - 09-20 

Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу, 
міни стосовно житла (майна), право власності на яке має 
дитина 

1 

64 - 09-21 

Надання дозволу на укладення договору купівлі-продажу, 
міни стосовно житла (майна), право користування яким має 
дитина 

1 

65 - 09-22 

Надання дозволу на укладення договору поділу стосовно 
житла (майна), право власності на яке або право користування 
яким має дитина 

1 

66 - 09-23 

Надання дозволу на укладення договору про визначення  
часток у праві спільної сумісної власності та на дарування, 
продаж часток житла (майна), право власності на яке або 
право користування яким має дитина 

1 

67 - 09-24 

Надання дозволу  на укладення договору про припинення 
права на аліменти для дитини у зв'язку з набуттям права 
власності на нерухоме майно 

1 

68 - 09-25 
Надання дозволу на укладення угоди стосовно розподілу 
спадкового майна, одним із спадкоємців якого є дитина 

1 

69 - 09-26 

Надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка 
досягла шістнадцяти років і працює за трудовим договором, а 
також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком 
дитини 

1 

70 - 09-27 
Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних 
дій та збройних конфліктів 

1 

71 - 09-28 Призначення опіки над майном дітей-сиріт та дітей, 1 



позбавлених батьківського піклування 

72 - 09-29 Припинення прийомної сім'ї 1 

73 - 09-30 Створення прийомної сім'ї 1 

  16  Інспектор праці міської ради  
74 01268 16-01 Повідомна реєстрація колективних договорів 1 

  21 

 
Управління економіки і власності 

Дубенськї міської ради 

 

 

75 - 21-01 
Погодження режиму роботи об'єктів торгівлі, ресторанного 
господарства та сфери послуг 

1 

76 - 21-02 
Передача в оренду майна комунальної власності на пільгових 
умовах 

1 

  23 

 
Управління житлово-комунального господарства 

Дубенської міської ради 

 

 

77 - 23-01 

Надання дозволу на виготовлення документації та проведення 
робіт  з водопостачання та каналізування об'єктів та житлових 
приміщень. 

1 

78 - 23-02 
Надання дозволу на виготовлення документації та проведення 
робіт  з газифікації об'єктів та житлових приміщень 

1 

79 - 23-03 Надання дозволу на перепоховання останків померлих 1 

80 - 23-04 
Надання дозволу на (ордера) на знесення зелених насаджень 
на території міста Дубно 

1 

81 - 23-05 
Надання дозволу на порушення об'єктів благоустрою на 
території міста Дубно 

1 

82 00036 23-06 

Взяття громадян на соціальний квартирний облік при 
виконавчому комітеті за місцем проживання, внесення змін в 
облікові справи, зняття з обліку 

1 

83 00036 23-07 

Взяття громадян на квартирний облік при виконавчому 
комітеті за місцем проживання, внесення змін в облікові 
справи, зняття з обліку 

1 

84 00036 23-08 
Надання дозволу на переоформлення договору найму жилих 
приміщень (державна). 

1 

85 00036 23-09 

Затвердження спільних рішень адміністрацій та 
профспілкових комітетів щодо надання жилих приміщень в 
будинках  підприємств, установ та організацій їх працівникам, 
які перебувають на обліку за місцем роботи 

1 

86 00036 23-10 

Затвердження спільних рішень адміністрацій та 
профспілкових комітетів, житлово-побутових комісій 
підприємств, установ та організацій міста щодо взяття 
громадян на квартирний облік за місцем роботи 

1 

87 00036 23-11 
Затвердження рішень підприємств, установ, організацій міста 
щодо надання службових жилих приміщень 

1 

  24 

 
Управління архітектуру, будівництва та земельних 

питань 

Дубенської міської ради 

 

 

88 00190 24-01 Відповідність намірів щодо місця розташування тимчасової 1 



споруди містобудівній документації на місцевому рівні 

89 00158 24-02 
Про внесення змін до містобудівних умов і обмежень  для 
проектування об'єкта будівництва 

1 

90 
00156 

01192 
24-03 

Про видачу будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки 

1 

91 00156 24-04 
Внесення змін до будівельного паспорта  забудови земельної 
ділянки 

1 

92 
00158 

01186 
24-05 

Про надання містобудівних умов і обмежень для 
проектування об'єкта будівництва 

1 

93 

00190 

00193 

00191 

24-06 

Про видачу  паспорта прив'язки тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності 

1 

94 00199 24-07 

Надання дозволу на розроблення технічної документації із 
землеустрою щодо поділу (об'єднання) земельних ділянок  
комунальної власності  фізичним або юридичним особам 

1 

95 00199 24-08 

Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  комунальної власності  в 
оренду фізичним та юридичним особам  (під об'єктами 
нерухомого майна) 

1 

96 00199 24-09 

Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки  комунальної власності  в 
оренду для городництва 

1 

97 00199 24-10 
Передача в оренду земельних ділянок  комунальної власності  
фізичним та юридичним особам 

1 

98 00048 24-11 
Поновлення договорів оренди землі  фізичним та юридичним 
особам 

1 

100 00192 24-12 Припинення права користування земельною ділянкою 1 

101 00048 24-13 
Складання договору оренди (додаткової угоди до договору 
оренди) земельної ділянки 

1 

102 00198 24-14 

Надання згоди на передачу в суборенду земельних ділянок  
комунальної власності, які перебувають в оренді  фізичних та 
юридичних осіб 

1 

103 00176 24-15 

Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельних ділянок  комунальної власності  у 
власність, постійне користування фізичним або юридичним 
особам 

1 

104 00182 24-16 

Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки у власність, оренду, постійне користування 
фізичним та юридичним особам із земель комунальної 
власності та затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі (на місцевості), а також поділу та об'єднання 
земельних ділянок 

1 

105 00217 24-17 

Затвердження  проєкту землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки фізичним та юридичним 
особам 

1 

106 
00174 

00208 
24-18 

Продаж земельних ділянок комунальної власності у власність 
або прав оренди на них  фізичним та юридичним особам. 

1 

107 00176 24-19 
Передача громадянам України земельних ділянок безоплатно 
у власність (в т.ч. приватизація земельних ділянок, що були 

1 



раніше надані у користування) 

108 

01161 

00174 

00175 

24-20 

Внесення змін до рішення Дубенської  міської ради 1 

109 
01161 

00175 
24-21 

Складання договору оренди земельних ділянок та додаткових 
угод для здійснення підприємницької діяльності з суб’єктами 
господарювання під влаштованими приміщеннями 

1 

110 01117 24-22 
Надання пріоритету на розміщення зовнішньої реклами на 
території м. Дубно 

1 

111 01117 24-23 
Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами на 
території м. Дубно 

1 

112 01117 24-24 
Скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами на 
території м. Дубно. 

1 

113 01117 24-25 
Продовження терміну дії дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами на території м. Дубно 

1 

114 01117 24-26 
Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
на території м. Дубно. 

1 

115 01117 24-27 

Внесення змін до дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
на території м. Дубно. 
 

1 

116 01240 24-28 
Про надання довідки про зміну адреси об'єкта нерухомого 
майна 

1 

117 00153 24-29 
Про присвоєння адреси щодо об'єкта будівництва або 
закінченого будівництвом об’єкта 

1 

118 01240 24-30 Про коригування адреси щодо об'єкта будівництва 1 

119 01240 24-31 

Для зміни адреси щодо закінченого будівництвом об'єкта у 
разі його об'єднання, поділу або виділення частки (крім 
квартири, житлового або нежитлового приміщення тощо) 

1 

120 01240 24-32 
Для зміни адреси щодо закінченого будівництвом об'єкта у 
разі упорядкування нумерації об'єктів нерухомого майна 

1 

121 - 24-33 

Повідомлення про погодження намірів замовника вимогам 
нормативів з питань створення безперешкодного життєвого 
середовища для осіб з інвалідністю та інших маломольбільних 
груп населення 

1 

  25 

 
Управління соціального захисту населення 

Дубенської міської ради 

 

 

122 00155 25-01 

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату 
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива 

2 

123 00144 25-02 Призначення державної допомоги при народженні дитини 1,2 

124 00960 25-03 
Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у 
багатодітних сім’ях 

1,2 

125 00122 25-04 

Видача особі подання про можливість призначення її 
опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи 
або особи, цивільна дієздатність якої обмежена 

1,2 

126 00123 25-05 
Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 
відмови від майнових прав підопічного 

1,2 



127 00124 25-06 
Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 
видання письмових зобов’язань від імені підопічного 

1,2 

128 
 

00125 
25-07 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 
укладення договорів, які підлягають нотаріальному 
посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі 
договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, 
квартири 

1,2 

129 00126 25-08 
Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 
укладення договорів щодо іншого цінного майна 

1,2 

130 00127 25-09 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 
управління нерухомим майном або майном, яке потребує 
постійного управління, власником якого є підопічна 
недієздатна особа 

1,2 

131 01981 25-10 

Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо 
передання нерухомого майна або майна, яке потребує 
постійного управління, власником якого є підопічна 
недієздатна особа, в управління іншій особі за договором 

1,2 

132 00129 25-11 

Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, 
дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо 
відмови від майнових прав підопічного 

1,2 

133 00130 25-12 

Видача піклувальнику дозволу для надання згоди особі, 
дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо 
видання письмових зобов’язань від імені підопічного 

1,2 

134 00131 25-13 

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, 
дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо 
укладення договорів, які підлягають нотаріальному 
посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі щодо 
поділу або обміну житлового будинку, квартири 

1,2 

135 
 

01980 
25-14 

Видача піклувальнику дозволу на надання згоди особі, 
дієздатність якої обмежена, на вчинення правочинів щодо 
укладення договорів щодо іншого цінного майна 

1,2 

136 - 25-15 
Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання  
«Мати-героїня» 

1 

137 - 25-16 Надання грошової допомоги на лікування у разі захворювання 1 

138 - 25-17 

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки 
яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості 
утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування 
невідоме 

2 

139 - 25-18 
Надання грошової допомоги при складних життєвих 
ситуаціях 

1 

140 - 25-19 

Надання грошової допомоги громадянам, вимушено 
переміщеним до м. Дубно з тимчасово окупованої території та 
районів проведення антитерористичної операції 

1 

141 - 25-20 
Надання грошової допомоги військовослужбовців, які брали 
безпосередню участь у проведенні АТО; 

1 

142 - 25-21 
Надання грошової допомоги сім’ям загиблих 
військовослужбовців, які брали участь у проведенні АТО 

1 

143 - 25-22 Надання грошової допомоги на поховання 1 

144 - 25-23 Надання натуральної допомоги (безкоштовне виділення дров) 1 

145 00121 25-24 
Установлення статусу, видача посвідчень батькам 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 

1 

146 00135 25-25 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно 2 



почесне звання України «Мати-героїня» 

147 00133 25-26 
Призначення державної соціальної допомоги 
малозабезпеченим сім’ям 

2 

148 00143 25-27 

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю 
та пологами жінкам, які не застраховані в системі 
загальнообов’язкового державного соціального страхування 

2 

149 01775 25-28 
Призначення одноразової натуральної допомоги «пакунок 
малюка» 

2 

150 00147 25-29 Призначення державної допомоги при усиновленні дитини 2 

151 00149 25-30 
Призначення державної допомоги на дітей, над якими 
встановлено опіку чи піклування 

2 

152 00150 25-31 Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям 2 

153 00959 25-32 

Призначення державної допомоги одному з батьків, 
усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з 
прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за 
хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність 

2 

154 00151 25-33 
Призначення державної соціальної допомоги особам з 
інвалідністю з дитинства або дітям з інвалідністю 

2 

155 00152 25-34 
Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з 
дитинства та дітьми з інвалідністю 

2 

156 00096 25-35 
Призначення державної соціальної допомоги особам, які не 
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю 

2 

157 00099 25-36 Призначення державної соціальної допомоги на догляд 2 

158 00101 25-37 

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає 
соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької 
діяльності на непрофесійній основі 

2 

159 00103 25-38 

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з 
особою з інвалідністю І або ІІ групи внаслідок психічного 
розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії 
закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за нею 

2 

160 01995 25-39 

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає 
соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької 
діяльності на  професійній основі 

2 

  30 

 
Дубенський відділ Управління Державної міграційної 

служби України у Рівненській області 
 

 

161 00023 30-01 

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

1 

162 00025 30-02 

Оформлення і видача паспорта громадянина України з 
безконтактним електронним носієм у зв’язку з втратою/ 
викраденням паспорта громадянина України з безконтактним 
електронним носієм 

1 

163 00287 30-03 

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) 

1 

164 00285 30-04 

Оформлення і видача паспорта громадянина України з 
безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта 
громадянина України (у формі картки) у зв’язку: із зміною 

1 



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 

165 00277 30-05 

Оформлення і видача паспорта громадянина України з 
безконтактним електронним носієм у разі обміну паспорта 
громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки) у 
зв’язку: із 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 громадянина України з 
безконтактним електронним носієм (за бажанням) 

1 

166 00928 30-06 

Оформлення і видача паспорта громадянина України з 
безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 
18 років з одночасною реєстрацією у Державному реєстрі 
фізичних осіб — платників податків 

1 

167 00026 30-07 
Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 
року) фотокартки при досягненні 25- і 45-річного віку 

1 

168 00027 30-08 
Оформлення і видача паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 

1 

169 00028 30-09 

Оформлення і видача паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм замість 
втраченого або викраденого 

1 

170 00274 30-10 

Оформлення і видача паспорта громадянина України для 
виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм у 
зв’язку з обміном у разі: зміни інформації, внесеної до 
паспорта для виїзду за кордон; виявлення помилки в 
інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон; 
закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; 
непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого 
використання 

1 

  31 

 
Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової 

інформації 
та громадських формувань у Рівненській області 

Західного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Львів) 

 

 

171 00051 31-01 Державна реєстрація створення громадського об'єднання 1 

172 00053 31-02 

Державна реєстрація включення відомостей про громадське 
об'єднання, зареєстроване до 1 липня 2004 р., відомості про 
яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

1 



осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

173 00055 31-03 

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 

1 

174 00089 31-04 
Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 
громадського об'єднання 

1 

175 00077 31-05 
Державна реєстрація рішення про припинення громадського 
об'єднання 

1 

176 00084 31-06 
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 
припинення громадського об'єднання 

1 

177 00086 31-07 
Державна реєстрація рішення про виділ громадського 
об'єднання 

1 

178 00335 31-08 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського 
об'єднання 

1 

179 00102 31-09 
Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 
результаті його реорганізації 

1 

180 00098 31-10 
Державна реєстрація припинення юридичної громадського 
об'єднання в результаті його ліквідації 

1 

181 00093 31-11 
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 
громадського об'єднання 

1 

182 00091 31-12 

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений 
підрозділ громадського об'єднання, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань 

1 

183 00583 31-13 

Державна реєстрація створення  професійної спілки, 
організації професійних спілок, об'єднання професійних 
спілок 

1 

184 00643 31-14 

Державна реєстрація припинення професійної спілки, 
організації професійних спілок, об'єднання професійних 
спілок в результаті реорганізації 

1 

185 00586 31-15 

Державна реєстрація рішення про припинення професійної 
спілки, організації професійних спілок, об'єднання 
професійних спілок 

1 

186 00588 31-16 

Державна реєстрація припинення професійної спілки, 
організації професійних спілок, об'єднання професійних 
спілок 

1 

187 00585 31-17 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної 
спілки, організації професійних спілок, об'єднання 
професійних спілок 

1 

188 00582 31-18 

Державна реєстрація включення відомостей про професійну 
спілку, організацію професійних спілок, об'єднання 
професійних спілок, зареєстровані до 1 липня 2004 р., 
відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань 

1 

189 00570 31-19 

Державна реєстрація змін до відомостей про професійну 
спілку, організацію професійних спілок, об'єднання 
професійних спілок, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

1 



громадських формувань, у тому числі змін до установчих 
документів 

190 00494 31-20 
Державна реєстрація створення  творчої спілки, 
територіального осередку творчої спілки 

1 

191 00581 31-21 
Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 
територіального осередку творчої спілки 

1 

192 00579 31-22 

Державна реєстрація припинення творчої спілки, 
територіального осередку творчої спілки в результаті 
реорганізації 

1 

193 00566 31-23 

Державна реєстрація припинення творчої спілки, 
територіального осередку творчої спілки в результаті 
ліквідації 

1 

194 00555 31-24 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, 
територіального осередку творчої спілки 

1 

195 00589 31-25 

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 

1 

196 00554 31-26 

Державна реєстрація включення відомостей про творчу 
спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані 
до 1 липня 2004 р., відомості про які не містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань 

1 

197 00667 31-27 
Державна реєстрація створення структурного утворення 
політичної партії 

1 

198 00675 31-28 
Державна реєстрація рішення про припинення структурного 
утворення політичної партії 

1 

199 00670 31-29 
Державна реєстрація припинення структурного утворення 
політичної партії в результаті реорганізації 

1 

200 00674 31-30 
Державна реєстрація припинення структурного утворення 
політичної партії в результаті ліквідації 

1 

201 00668 31-31 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного 
утворення політичної партії 

1 

202 00672 31-32 

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 
утворення політичної партії, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань 

1 

203 00669 31-33 

Державна реєстрація включення відомостей про структурне 
утворення політичної партії, зареєстровані до 1 липня 2004 р., 
відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань 

1 

204 00673 31-34 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 
припинення творчої спілки, територіального осередку творчої 
спілки 

1 

205 00671 31-35 
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 
припинення структурного утворення політичної партії 

1 

206 00664 31-36 
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 
припинення професійної спілки, організації професійних 

1 



спілок, об’єднання професійних спілок 

207 00998 31-37 Державна реєстрація статуту територіальної громади 1 

208 00997 31-38 
Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту 
територіальної громади 

1 

209 00996 31-39 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади 1 

210 00995 31-40 
Скасування державної реєстрації статуту територіальної 
громади 

1 
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Відділ № 4 Управління надання адміністративних послуг  

Головного управління Держгеокадастру у Рівненській області 

 

 

211 00066 32-01 
Видача відомостей з документації із землеустрою, що 
включена до Державного фонду документації із землеустрою 

1 

212 00080 32-02 

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

1 

213 00072 32-03 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 
межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права 
суборенди, сервітуту, з видачею витягу 

1 

214 00064 32-04 

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

1 

215 00060 32-05 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку 

1 

216 00035 32-06 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в 
межах території адміністративно-територіальних одиниць 

1 

217 00059 32-07 

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

1 

218 00061 32-08 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі 
(території) 

1 

219 00062 32-09 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі викопіювань з картографічної основи Державного 
земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 

1 

220 00079 32-10 

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 

1 

221 00071 32-11 
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 
(змін до них) про земельну ділянку 

1 

222 00075 32-12 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей 
(змін до них) про землі в межах територій адміністративно-
територіальних одиниць з видачею витягу 

1 

223 00069 32-13 
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 
Державного земельного кадастру 

1 



224 00078 32-14 
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з 
видачею витягу 

1 

225 01161 32-15 

Видача рішення про передачу у власність, надання у 
користування земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній власності 

1 

226 00068 32-16 
Видача витягу з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки 

1 

227 00063 32-17 

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

1 

228 00176 32-18 
Видача висновку про погодження документації із 
землеустрою 

1 

  33 

 
Дубенський відділ державної реєстрації актів цивільного 
стану у Дубенському районі Рівненської області Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. 
Львів) 

 

 

229 00030 33-01 Державна реєстрація народження 1 

230 00031 33-02 Державна реєстрація шлюбу 1 

231 00032 33-03 Державна реєстрація розірвання шлюбу 1 

232 00868 33-04 Державна реєстрація зміни імені 1 

233 00033 33-05 Державна реєстрація смерті 1 

  34 
Головне управління Держспоживслужби в Рівненській 
області 

 

234 01399 34-01 Державної реєстрації потужностей операторів ринку 1 

235 01400 34-02 
Внесення змін до Державного реєстру потужностей 
операторів ринку 

1 

236 01401 34-03 

Внесення відомостей до припинення використання 
потужностей до Державного реєстру потужностей операторів 
ринку. 

1 

237 00654 34-04 

Видача експлуатаційного дозволу для провадження 
діяльності: на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних 
продуктів тваринного походження 

1 

238 00654 34-05 

Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що 
провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або 
зберіганням харчових продуктів тваринного походження 

1 

239 00654 34-06 

Анулювання експлуатаційного дозволу для провадження 
діяльності на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних 
продуктів тваринного походження 

1 

240 00654 34-07 

Анулювання експлуатаційного дозволу операторам  ринку, 
що провадять діяльність, пов’язану з   виробництвом та /або 
зберіганням харчових продуктів тваринного походження 

1 

241 01611 34-08 Затвердження експортної потужності 1 

242 00654 34-09 

Видача, переоформлення, видачі дубліката, анулювання 
експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на 
потужність, що призначена для: 
Виробництва та/або обігу: поживних добавок; зоотехнічних 
добавок; технологічних добавок, таких як антиоксиданти 
(лише з максимальним встановленим вмістом); сенсорних 
добавок, таких як барвник (лише каротиноїди та ксантофіли); 

1 



протеїнів, отриманих з мікроорганізмів, що належать до 
бактерій, дріжджів, водоростей та нижчих грибів, крім 
дріжджів, вирощених на субстратах тваринного чи 
рослинного походження; побічних продуктів від виробництва 
амінокислот шляхом ферментації; 
Виробництва та/або обігу преміксів, виготовлених з 
використанням: зоотехнічних добавок, таких як підсилювачі 
росту та інші зоотехнічні добавки, крім підсилювачів 
засвоюваності, стабілізаторів кишкової флори, речовин, які 
сприятливо впливають на навколишнє середовище; 
кокцидіостатиків та гістомоностатиків; поживних добавок, 
таких як вітаміни, провітаміни та речовини з встановленим 
хімічним складом із схожою дією (лише вітаміни А та Д), 
суміші мікроелементів (лише мідь та селен); 
Виробництва з метою введення в обіг або виробництва лише 
для власного господарства кормових сумішей з 
використанням кормових добавок або преміксів, що містять: 
зоотехнічні добавки, такі як підсилювачі росту та інші 
зоотехнічні добавки, крім підсилювачів засвоюваності, 
стабілізаторів кишкової флори, речовин, які сприятливо 
впливають на навколишнє середовище; кокцидіостатики та 
гістомоностатики. 

243 00300 34-10 

Видача дозволу (санітарного паспорту) на роботи з 
радіоактивними речовинами та іншими джерелами 
іонізуючого випромінювання (в рентгенівських кабінетах) 

1 

244 00300 34-11 

Видача дозволу (санітарного паспорту) на роботи з 
радіоактивними речовинами та іншими джерелами 
іонізуючого випромінювання (в установах) 

1 

  
 

35 

 

Регіональний сервісний центр Головного сервісного 
центру Міністерства внутрішніх справ в Рівненській 

області 

 

245 00892 35-01 

Реєстрація нових колісних транспортних засобів усіх 
категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або їх 
перереєстрація з видачею свідоцтва про реєстрацію та 
номерних знаків у зв’язку з встановленням газобалонного 
обладнання або у зв’язку із зміною анкетних даних власника 

1 

246 01812 35-02 

Реєстрація нових мопедів або їх перереєстрація з видачею 
свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків у зв’язку із 
зміною анкетних даних власника 

1 

247 01810 35-03 

Реєстрація нового мототранспорту, причепів вітчизняного 
виробництва та країн СНД або їх перереєстрація з видачею 
свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків у зв’язку із 
зміною анкетних даних власника 

1 

248 
01815 

 
35-04 

Реєстрація нових колісних транспортних засобів усіх 
категорій іноземного виробництва або їх перереєстрація з 
видачею свідоцтва про реєстрацію та номерних знаків у 
зв’язку з встановленням газобалонного обладнання або у 
зв’язку із зміною анкетних даних власника 

1 

249 
01811 

 
35-05 

Реєстрація нового мототранспорту, причепів іноземного 
виробництва або їх перереєстрація з видачею свідоцтва про 
реєстрацію та номерних знаків у зв’язку із зміною анкетних 
даних власника 

1 



250 00743 35-06 
Видача нового посвідчення водія на право керування 
транспортними засобами замість втраченого або викраденого 

1 

251 00509 35-07 
Обмін посвідчення водія на право керування транспортними 
засобами (без складання іспитів) 

1 

  36 

 
Дубенське районне управління Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій 

 

 

252 00162 36-01 

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

1 

  37 

 

Державна інспекція архітектури та містобудування 
України 
 

 

253 00134 37-01 
Реєстрація повідомлення щодо виконання підготовчих робіт 
на об'єкті 

1 

254 00134 37-02 
Внесення змін до повідомлення про початок виконання 
підготовчих робіт 

1 

255 00134 37-03 
Припинення права на початок виконання підготовчих робіт 
набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника 

1 

256 01218 37-04 
Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних 
робіт 

1 

257 00146 37-05 
Внесення змін до повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт 

1 

258 01219 37-06 
Припинення права на початок виконання будівельних робіт, 
набутого на підставі повідомлення, за заявою замовника 

1 

259 00138 37-07 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації 1 

260 00138 37-08 
Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до 
експлуатації 

1 

261 01263 37-09 
Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації 
(будівельна амністія) 

1 

262 01263 37-10 
Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до 
експлуатації (будівельна амністія) 

1 

263 01189 37-11 
Внесення змін до декларації про початок виконання 
підготовчих робіт 

1 

264 01902 37-12 
Внесення змін до декларації про початок виконання 
будівельних робіт 

1 

  38 
Департамент екології і природних ресурсів Рівненської 
ОДА 

 

265 01121 38-01 
Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

1 

266 01123 38-02 
Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

1 

267 00259 38-03 
Видача дозволу на здійснення операцій у сфері поводження з 
відходами 

1 

268 01129 38-04 Затвердження паспортів місць видалення відходів 1 

269 01149 38-05 

Затвердження реєстрових карт об’єктів утворення, 
оброблення та утилізації відходів та надання даних щодо змін 
до реєстрових карт 

1 

270 00258 38-06 Реєстрація декларації про відходи 1 

271 01784 38-07 Надання в користування водних об’єктів на умовах оренди 1 



272 01127 38-08 

Видача дозволу на спеціальне використання природних 
ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду загальнодержавного значення 

1 

273 01128 38-09 

Анулювання дозволу на спеціальне використання природних 
ресурсів у межах територій та об’єктів природно-заповідного 
фонду загальнодержавного значення 

1 

  39 Дубенська районна держветлікарня  
274 - 39-01 Видача ветеринарно-санітарного паспорта на тварину 1 

275 - 39-01 

Видача ветеринарної довідки – при переміщенні в межах 
району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного 
походження для споживання людиною) 

1 

276 - 39-03 

Отримання ветеринарних документів: ветеринарні свідоцтва 
(для України ветеринарні свідоцтва форми №1 та №2) – при 
переміщенні за межі території АР Крим, областей, міст Києва 
та Севастополя, районів, міст. (крім харчових продуктів 
тваринного та рослинного погодження для споживання 
людиною) 

1 

277 - 39-04 

Отримання ветеринарних документів: міжнародні ветеринарні 
сертифікати (для країн СНД – ветеринарні свідоцтва форми № 
1, №2, № 3) – при переміщенні за межі України. 

1 

278 01369 40-01 Комплексна послуга "єМалятко" 1 
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Примітка: 

*-  Ідентифікатор визначений Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 
серпня 2021 р. № 969-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 16 травня 2014 р. № 523» 

1- місце надання адміністративної послуги: місто Дубно, вулиця Замкова, 4 , 
Дубенська міська рада, перший поверх. 
2 – місце надання адміністративної послуги, віддалене робоче місце 
адміністраторів в приміщенні Управління соціального захисту населення 
Дубенської міської ради, місто Дубно,  вул.Кирила і Мефодія, 16, перший поверх. 
 
 
 

  

 



 

УКРАЇНА 
ДУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                                                                             

                                                         РІШЕННЯ                                                           

 
11 лютого 2022 року                                                   №2124 
 
Про внесення змін до рішення міської ради 
 №1946 від 21.01.2022 року «Про затвердження  
переліку адміністративних послуг, які  
надаються через відділ «Центр  
надання адміністративних послуг»  
 
У зв'язку із передачею повноважень щодо надання адміністративних послуг соціального 

характеру в частині прийому та видачі документів через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Дубенської міської ради, відповідно до ст.6 Закону України «Про 

адміністративні послуги»,  керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада   

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ «Центр 

надання адміністративних послуг», який затверджений рішенням міської ради  №1946 від 

21.01.2022 року, доповнивши розділ 25 такими пунктами: 

№ п/п 

Іденти-
фікатор 

послуги* 

Шифр 
послуги Найменування адміністративної послуги 

Примітка 

160-1 01974 25-40 Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг 2 

160-2 00157 25-41 
Призначення пільги на придбання палива, у тому числі 
рідкого, скрапленого балонного газу для побутових потреб 

2 

160-3 00104 25-42 
Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо 
переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в 
тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 

2 

160-4 01227 25-43 
Призначення грошової компенсації вартості одноразової 
натуральної допомоги «пакунок малюка» 

2 

160-5 02025 25-44 

Продовження виплати тимчасової державної допомоги 
непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула 
права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового 
стажу 

2 

160-6 - 25-45 
Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 
трьох років «муніципальна няня» 

2 

160-7 01405 25-46 
Призначення соціальної допомоги на утримання дитини в 
сім’ї патронатного вихователя та оплати послуги патронату 
над дитиною 

2 
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