№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Додаток 1
до рішення Гостомельської селищної ради
від 7 вересня 2017 року №471-26-VII
ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ЧЕРЕЗ
ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СЕЛИЩА ГОСТОМЕЛЬ
Назва послуги
Правові підстави для надання
адміністративної послуги
Реєстрація місця проживання особи
Зняття з реєстрації місця проживання особи
Реєстрація місця перебування особи
Зняття з реєстрації місця перебування особи
Видача довідки про реєстрацію місця
проживання особи
Видача довідки про реєстрацію місця
перебування особи
Внесення до паспорта громадянина України
зміни назви вулиці
Внесення до паспорта громадянина України
зміни номера будинку
Зняття з реєстрації місця проживання у
зв'язку зі смертю
Видача довідки про зняття з реєстрації місця
проживання особи
Видача довідки про зняття з реєстрації місця
перебування особи

12.
13.
14.

Державна реєстрація народження
Державна реєстрація смерті
Державна реєстрація шлюбу

15.

Державна реєстрація права власності на
новозбудований об’єкт нерухомого майна
Державна реєстрація права власності на
земельну ділянку, права на яку набуваються
шляхом передачі із земель комунальної
власності та реєстрація новосформованих
земельних ділянок
Державна реєстрація права власності на
земельну ділянку, що створюється шляхом
поділу
Державна реєстрація права власності на
об’єкт нерухомого майна, що створюється
шляхом поділу
Надання інформації з ДРРП
Державна реєстрація права власності на
земельну ділянку, що створюється шляхом
об’єднання
Державна реєстрація права власності на
об’єкт нерухомого майна, що створюється
шляхом об’єднання
Державна реєстрація права власності на
нерухоме майно
Державна реєстрація права користування

16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

Закон України «Про свободу
пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні» від 11.12.2003 №
1382-ІV (абзац восьмий статті 3);
Наказ МВС від 22.11.2012 № 1077 «Про
затвердження Порядку реєстрації місця
проживання та місця перебування
фізичних осіб в Україні та зразків
необхідних для цього документів»
(пункт 8.8. Розділу VIII)

Закон України "Про державну
реєстрацію актів цивільного стану";
Правила державної реєстрації актів
цивільного стану в України.
Закон України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень»;
Постанова Кабінету Міністрів України
«Про державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень»

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.

48.

земельною ділянкою для
сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
Державна реєстрація права забудови
земельної ділянки (суперфіцій)
Державна реєстрація права оренди
земельної ділянки
Державна реєстрація права суборенди
земельної ділянки
Державна реєстрація речових прав на
квартиру у новозбудованому будинку
Внесення змін до державного реєстру
речових прав на нерухоме майно
Внесення змін до будівельного паспорту
забудови земельної ділянки
Внесення змін до містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки
Надання будівельного паспорту забудови
земельної ділянки
Надання висновку про наявні обмеження на
використання земельної ділянки
Надання довідки про погодження проекту
відведення земельної ділянки
Надання
погодження
виготовлення
паспорту прив’язки тимчасової споруди
Надання дубліката будівельного паспорту
забудови земельної ділянки
Надання дубліката містобудівних умов та
обмежень забудови земельної ділянки
Надання містобудівних умов та обмежень
забудови земельної ділянки
Надання паспорту привʼязки тимчасової
споруди
Надання рішення про присвоєння поштової
адреси обʼєкту нерухомого майна
Надання
довідки
про
відсутність
будівництва на земельній ділянці
Надання рішення на розподіл житлового
будинку на окремі будинковолодіння
Надання викопіювання з генерального
плану та плану зонування території
земельної ділянки
Внесення змін у рішення селищної ради
щодо містобудування та архітектури
Надання дозволу на розміщення об’єкту
зовнішньої реклами
Надання
дозволу
на
організацію
ринку/ярмарку
Надання дозволу на розміщення пересувних
атракціонів, луна-парків, цирків, театрів
Надання дозволу на порушення обʼєкту
благоустрою та проведення земляних робіт
по будівництву, ремонту, реконструкції
обʼєктів на території селища
Надання дозволу на розміщення обʼєкта

Закон України «Про державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
Постанова Кабінету Міністрів України «Про
державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень»

Закон України «Про регулювання містобудівної
діяльності»,
Закон України «Про звернення громадян»,
Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
Земельний кодекс України,
Наказ №103 від 05.07.2011 Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України,
Наказ №66 від 25.02.2013р. Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України

Закон України «Про благоустрій населених
пунктів»;
Постанова Кабінету Міністрів України від
26.10.2011 №1107 «Про затвердження Порядку
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування)
машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки»;
Закон України «Про охорону праці»;
Закон України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності»;

49.

50.

51.
52.
53.
54.

55.

56.
57.

58.

59.

60.

61.
62.

63.

64.

65.

66.
67.

виїзної торгівлі
Встановлення режиму роботи обʼєктів
торгівлі, ресторанного господарства та
сфери послуг незалежно від форм власності
Реєстрація Книги відгуків і пропозицій
субʼєктів господарювання сфери торгівлі та
послуг
Надання дозволу на видалення аварійних
дерев
Звернення громадян з питань благоустрою
Внесення змін у рішення селищної ради
щодо землевідведення та землеустрою
Надання рішення про затвердження
документації із землеустрою щодо зміни
цільового призначення земельної ділянки
приватної власності
Надання рішення про затвердження
документації із землеустрою та надання в
користування на умовах оренди земельної
ділянки
Продовження терміну дії рішення селищної
ради щодо землевідведення та землеустрою
Надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність громадян
Надання рішення про затвердження
документації із землеустрою та передача
земельної ділянки у власність
Надання рішення про затвердження
документації із землеустрою та передача
земельної ділянки у постійне користування
Надання згоди на передачу в суборенду
орендованої земельної ділянки (або її
частини) субʼєктам господарювання
Надання згоди на обʼєднання земельних
ділянок комунальної власності
Надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної
ділянки комунальної власності у постійне
користування
Затвердження документації із землеустрою
щодо обʼєднання земельної ділянки
комунальної власності
Надання довідки щодо
наявності/відсутності земельної ділянки для
сільськогосподарських потреб
Прийняття рішення про надання дозволу на
розробку технічної документації із
землеустрою щодо встановлення меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Надання згоди на поділ земельних ділянок
комунальної власності
Затвердження документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки комунальної

Закон України «Про гастрольні заходи в Україні»

Земельний кодекс України.
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний
земельний кадастр».
Закон України «Про місцеве
самоврядування вУкраїні».
Постанова КМУ від 17.10. 2012 №1051
«Про затвердження Порядку ведення
Державного земельного кадастру».

68.

69.
70.

71.

72.
73.
75.

власності
Надання рішення про затвердження
технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж земельної ділянки
Звернення громадян по земельним питанням
Надання рішення про затвердження
документації із землеустрою щодо зміни
цільового призначення земельної ділянки
комунальної власності
Надання довідки щодо відсутності
земельних ділянок для
сільськогосподарських потреб
Надання рішення про продовження терміну
дії договору оренди земельної ділянки
Погодження меж земельної ділянки між
суміжними власниками
Оформлення субсидії на оплату
комунальних послуг

76.

Оформлення допомоги при народженні
дитини

77.

Надання матеріальної допомоги
малозабезпеченим
Надання матеріальної допомоги на
поховання

78.
79.

80.

81.

Надання довідки про перебування громадян
на обліку потребуючих поліпшення
житлових умов
Взяття громадян на облік потребуючих
поліпшення житлових умов
Надання довідки щодо перебування в зоні
посиленого радіологічного контролю

82.
Відміна рішення селищної ради з питань
земельних відносин

83.

Погодження на призначення опікуна над
повнолітньою особою

Земельний кодекс України.
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний
земельний кадастр».
Закон України «Про місцеве
самоврядування вУкраїні».
Постанова КМУ від 17.10. 2012 №1051
«Про затвердження Порядку ведення
Державного земельного кадастру».
Положенням про порядок призначення
та надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива, яке
затверджено постановою Кабінету
Міністрів України від 21 жовтня 1995 р.
N 848.
Закон України «Про державну допомогу
сім’ям з дітьми»,
Постанова Кабінету міністрів України
від 27 грудня 2001 р. N 1751 «Про
затвердження Порядку призначення і
виплати державної допомоги сім’ям з
дітьми»
«Положення про комісію з питань надання
матеріальної допомоги» Гостомельської
селищної ради

Житловий кодекс Української РСР,
Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
Закон України «Про звернення
громадян»
Земельний кодекс України.
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про Державний
земельний кадастр».
Закон України «Про місцеве
самоврядування вУкраїні».
ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
N 435-IV від 16 січня 2003 року

редакція від 05.04.2017 року, гл.6
84.
85.
86.

Внесення змін у рішення Виконавчого
комітету
Надання в оренду земельної ділянки
Зменшення розміру орендної плати за
земельну ділянку

Регламент Виконавчого комітету
Гостомельської селищної ради
Закон України «Про оренду землі».
Закон України «Про оренду землі».

