УКРАЇНА

ОРІХІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ
РІШ ЕННЯ
20.12.2018

№ 19

Про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання
адміністративних послуг виконавчого комітету Оріхівської міської ради
Керуючись ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
ч. 6 ст. 12 Закону України «Про адміністративні послуги», з метою забезпечення на території
об’єднаної територіальної громади Оріхівської міської ради організації та належної
доступності адміністративних послуг, Оріхівська міська рада
ВИРІШ ИЛА:
1. Визначити перелік адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр надання
адміністративних послуг виконавчого комітету Оріхівської міської ради згідно з додатком
(далі - Перелік).
2. Встановити, що дане рішення набирає чинності з 01.02.2019.
3. Суб’єктам надання адміністративних послуг, визначеним у Переліку, в установленому
законодавством порядку розробити (внести зміни), затвердити та надати до відділу Центр
надання адміністративних
послуг виконавчого комітету Оріхівської міської ради
інформаційні та технологічні картки.
4. Доручити міському голові Герасименку С.М. підписувати угоди про співробітництво із
органами виконавчої влади та їх територіальними підрозділами, з якими відділ Центр
надання адміністративних
послуг виконавчого комітету Оріхівської міської ради
співпрацюватиме у сфері надання адміністративних послуг.
5. Уповноважити провідних спеціалістів відділу Центр надання адміністративних послуг
виконавчого комітету Оріхівської міської ради надавати адміністративні послуги щодо
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи та видачі відповідних
довідок, передбачених переліком адміністративних послуг, які надаються через відділ Центр
надання адміністративних
послуг виконавчого комітету Оріхівської міської ради,
затвердженим рішенням Оріхівської міської ради.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Оріхівської міської ради

С. ГЕРАСИМЕНКО

Додаток
до рішення Оріхівської міської ради
20.12.2018 № 19
ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через відділ
Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету
Оріхівської міської ради

Найменування адміністративної послуги

Правові підстави для надання
адміністративної послуги

1. Виконавчий комітет Оріхівської міської ради Запорізької області
1.1. Реєстрація/зняття з реєстрації місця
проживання/перебування особи
1.2. Видача довідки про реєстрацію місця
проживання/перебування особи
1.3. Видача довідки про реєстрацію неповнолітніх в
будинку
1.4. Видача довідки про склад сім’ї для призначення
державних соціальних допомог, житлових субсидій
та отримання житлово-комунальних послуг

Закон України «Про свободу
пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні»
-IIЗакон України «Про охорону
дитинства»
Закон України «Про державну
соціальну допомогу
малозабезпеченим сім’ям».
Закон України «Про державну
допомогу сім'ям з дітьми».

1.5. Видача довідки про місце проживання до дня смерті Закон України «Про свободу
пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні»
Закон України «Про державну
1.6. Державна реєстрація юридичної особи
реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань»
-II1.7. 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
-II1.8. Державна реєстрація переходу юридичної особи на
діяльність на підставі модельного статуту
-II1.9. Державна реєстрація переходу юридичної особи з
модельного статуту на діяльність на підставі
установчого документа
-II1.10. 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
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1.11. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної
особи
1.12. Державна реєстрація рішення про припинення
юридичної особи
1.13. Державна реєстрація рішення про відміну рішення
про припинення юридичної особи
1.14. Державна реєстрація зміни складу комісії з
припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної
комісії) юридичної особи
1.15. Державна реєстрація припинення юридичної особи в
результаті її ліквідації
1.16. Державна реєстрація припинення юридичної особи в
результаті її реорганізації
1.17. Державна реєстрація створення відокремленого
підрозділу юридичної особи
1.18. Державна реєстрація внесення змін до відомостей
про відокремлений підрозділ юридичної особи
1.19. Державна реєстрація припинення відокремленого
підрозділу юридичної особи
1.20. Внесення до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
запису про втрату оригіналів установчих документів
юридичної особи
1.21. Державна реєстрація фізичної особи підприємцем
1.22. 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
1.23. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну
особу - підприємця, що містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
1.24. Державна реєстрація припинення підприємницької
діяльності фізичної особи - підприємця за її
рішенням
1.25. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань - виписка з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань у паперовій
формі для проставляння апостиля
1.26. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань - витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань
1.27. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру

-II-II-II-II-

-II-II-II-II-II-II-

-II-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

з
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та
громадських формувань - копії документів, що
містяться в реєстраційній справі відповідної
юридичної особи, громадського формування, що не
має статусу юридичної особи, фізичної особи підприємця
1.28. Державна реєстрація права власності на нерухоме
-IIмайно
1.29. Державна реєстрація інших (відмінних від права
-IIвласності) речових прав на нерухоме майно
1.30. Державна реєстрація обтяжень речових прав на
-IIнерухоме майно
1.31. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
-II1.32. Внесення змін до записів Державного реєстру
-IIречових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
1.33. Скасування запису Державного реєстру речових прав
-IIна нерухоме майно, скасування державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
скасування рішення державного реєстратора (за
рішенням суду)
1.34. Надання інформації з Державного реєстру речових
-IIправ на нерухоме майно
1.35. Надання дозволу на вчинення правочинів щодо
Сімейний кодекс України.
нерухомого майна, право власності на яке або право Закон України «Про
забезпечення організаційнокористування яким має дитина
правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського
піклування».
Закон України «Про охорону
дитинства».
Закон України «Про основи
соціального захисту бездомних
осіб і безпритульних дітей».
1.36. Підготовка клопотання про присвоєння почесного
Закон України «Про державні
нагороди України».
звання «Мати - героїня»
Указ Президента України «Про
почесні звання України».
1.37. Видача довідки про ведення особистого селянського Закон України «Про особисте
селянське господарство».
господарства, про припинення його ведення та про
Закон України «Про зайнятість
вихід з такого господарства
населення».
1.38. Видача копій рішень (витягів) міської ради, рішень Закон України «Про звернення
(витягів) виконавчого комітету міської ради та
громадян»
розпоряджень міського голови
1.39. Видача висновку про погодження документації із
землеустрою
1.40. Видача довідки про перебування або не перебування
на квартирному обліку

Земельний кодекс України
(ст. 186-1)
Житловий кодекс України.
Закон України «Про статус і
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1.41. Постановка на квартирний облік
1.42. Зняття громадян з квартирного обліку
1.43. Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами

соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи».
Закон України «Про соціальний
і правовий захист
військовослужбовців та членів
їх сімей».
Закон України «Про статус
ветеранів військової служби та
їх соціальний захист».
Закон України «Про
прокуратуру».
Закон України «Про
Національну поліцію».
-II-IIЗакон України «Про рекламу».
Закон України «Про дозвільну
систему у сфері господарської
діяльності».
Закон України «Про перелік
документів дозвільного
характеру».

2. Відділ у Оріхівському районі ГУ Держгеокадастру у Запорізькій області
Закон України «Про Державний
2.1. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею
земельний кадастр»
витягу з державного земельного кадастру
-II2.2. Внесення до державного земельного кадастру
відомостей (змін до них) про земельну ділянку
-II2.3. Внесення до державного земельного кадастру
відомостей про межі частини земельної ділянки, на
яку поширюються права суборенди, сервітуту, з
видачею витягу
2.4. Внесення до державного земельного кадастру
відомостей (змін до них) про землі в межах територій
адміністративно-територіальних одиниць, з видачею
витягу
-II2.5. Внесення до державного земельного кадастру
відомостей про обмеження у використанні земель,
встановлені законами та прийнятими відповідно до
них нормативно-правовими актами з видачею витягу
-II2.6. Державна реєстрація обмежень у використанні
земель з видачею витягу
-II2.7. Виправлення технічної помилки у відомостях 3
Державного земельного кадастру, допущеної
органом, що здійснює його ведення, з видачею
витягу
-II2.8. Надання відомостей з державного земельного
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кадастру у формі витягу з державного земельного
кадастру про земельну ділянку
2.9. Надання відомостей з державного земельного
кадастру у формі витягу з державного земельного
кадастру про землі в межах території
адміністративно-територіальних одиниць
2.10. Надання відомостей з державного земельного
кадастру у формі витягу з державного земельного
кадастру про обмеження у використанні земель
2.11. Надання відомостей з державного земельного
кадастру у формі довідки, що містить узагальнену
інформацію про землі (території)
2.12. Надання відомостей з державного земельного
кадастру у формі викопіювання з картографічної
основи державного земельного кадастру, кадастрової
карти(плану)
2.13. 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)
2.14. Видача довідки з державної статистичної звітності з
кількісного обліку земель про наявність земель та
розподіл їх за власниками земель,
землекористувачами, угіддями
2.15. Видача витягу з технічної документації про
нормативну грошову оцінку земельної ділянки
2.16. Видача відомостей з документації із землеустрою, що
включена до державного фонду документації із
землеустрою

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-

-II-II-

3. Оріхівський районний відділ державної реєстрації актів цивільного стану
Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області
3.1. Державна реєстрація народження
3.2. Державна реєстрація смерті

Закон України «Про реєстрацію
актів цивільного стану»
-II-

4. Оріхівський районний сектор ДМС України в Запорізькій області
4.1. Вклеювання до паспорта громадянина України
фотокартки при досягненні громадянином 25- і 45річного віку

Постанова Верховної Ради
України від 26 червня 1992 р. №
2503-ХІІ «Про затвердження
положень про паспорт
громадянина України та про
паспорт громадянина України
для виїзду за кордон»
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Примітка: надання адміністративних послуг через відділ Центр надання
адміністративних послуг виконавчого комітету Оріхівської міської ради, які надаються
відповідним суб’єктом надання адміністративних послуг, буде здійснюватись після
підписання угод про співробітництво (узгоджених рішень).

Секретар ради

А. ЛЕПЕТЧЕНКО

