
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

2021 року

Про внесення змін до рішення Володнмирецької 
селищної ради від 21 травня 2021 року № 251 «Про 
затвердження переліку адміністративних послуг, які 
надаються через відділ «Центр надання адміністративних 
послуг» Володнмирецької селищної ради»

З метою приведення у відповідність до вимог діючого законодавства 
України з питань надання адміністративних послуг переліку адміністративних 
послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Володнмирецької селищної ради, враховуючи зміни, внесені до законодавства 
України щодо децентралізації, розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг, беручи до 
уваги структурні зміни суб'єктів надання адміністративних посл}п; відповідно 
до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської 
діяльності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. 
№ 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої 
влади через центри надання адміністративних послуг» (в редакції 
розпорядження № 969-р від 18 серпня 2021 р.), селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Володнмирецької селищної ради від 
21 травня 2021 року № 251 «Про затвердження переліку адміністративних 
послуг, які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Володнмирецької селищної ради», виклавши Перелік адміністративних послуг, 
які надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
Володнмирецької селищної ради, в новій редакції, що додається.

2. Контроль за виї^^йщ м^ріш ення доручити постійній комісії з питань 
бюджету, фінансів та соцїаМ Ш % ^$рраігвх 0рони здоров’я, освіти, культури, 
молоді і спорту ( голова комібГГАГш

Селищний голова Василь КОВЕНЬКО



Рішення Володимирецької 
селищної ради 

М  2021 року №

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

Володимирецької селищної ради

№
з/п

Ідентифікат 
ор послуги 
відповідно 
до Гіду 3 

державних 
послуг

Назва адміністративної послуги

1 2 3
1. 00050 Державна реєстрація створення юридичної особи
2. 00051 Державна реєстрація створення громадського об’єднання
3. 00052 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)

4. 0053 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

5. 00054 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, 
що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та іромадських формувань, у 
тому числі змін до установчих документів юридичної особи 
(крім громадського формування)

6. 00055 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

7. 00056 Державна реєстрація переходу юридичної особи з 
модельного статуту на діяльність на підставі власного 
установчого документа (крім громадського 
формування)
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8. 00057 Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність 

на підставі модельного статуту (крім громадського 
формування)

9. 00058 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи 
(крім громадського формування)

10. 00683 Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного 
власника юридичної особи

11. 00073 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної 
особи (крім громадського формування)

12. 00077 Державна реєстрація рішення про припинення громадського 
об'єднашія

13. 00083 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 
припинення юридичної особи (крім громадського 
формування)

14. 00084 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 
припинення громадського об'єднання

15. 00086 Державна реєстрація рішення про виділ громадського 
об'єднання

16. 00087 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 
юридичної особи (крім громадського формування)

17. 00089 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 
громадського об'єднання

18. 00090 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 
громадського формування)

19. 00091 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ громадського об'єднання

20. 00092 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 
юридичної особи (крім громадського формування)

21. 00093 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 
громадського об'єднання

22. 00094 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії 3 реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної 
особи (крім громадського формування)

23. 00335 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії 3 реорганізації, ліквідаційної комісії) 
громадського об'єднання

24. 00097 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації (крім громадського формування)

25. 00098 Державна реєстрація припинення громадського 
об'єднання в результаті його ліквідації

26. 00100 Державна реєстрація припинення юридичної особи в 
результаті Гї реорганізації (крім громадського формування)
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27. 00102 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 

результаті його реорганізації
28. 00106 Державна реєстрація фізичної особи-підприємця
29. 00107 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи -  підприємця за її рішенням
ЗО. 00108 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу -  

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань

31. 00109 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

32. 00234 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань

33. 00236 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі 
відповідної юридичної особи, фізичної особи -  підприємця

34. 01179 Виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань

35. 00667 Державна реєстрація створення структурного утворення 
політичної партії

36. 00668 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії 3 реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного 
утворення політичної партії

37. 00669 Держ:авна 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

38. 00670 Державна реєстрація припинення структурного утворення 
політичної партії в результаті його реорганізації

39. 00671 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 
припинення структурного утворення політичної партії

40. 00672 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 
утворення політичної партії, що містяться в Єдиному 
дерл<авному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань

41. 00674 Державна реєстрація припинення структурного утворення 
політичної партії в результаті його ліквідації

42. 00675 Державна реєстрація рішення про припинення структурного 
утворення політичної партії
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43. 00570 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 
громадських формувань, у тому числі змін до установчих 
документів

44. 00582 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

45. 00583 Державна реєстрація створення професійної спілки, 
організації професійних спілок, об’єднання професійних 
спілок

46. 00585 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення 
(комісії 3 реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної 
спілки, організації професійних спілок, об’єднання 
професійних спілок

47. 00586 Державна реєстрація рішення про припинення професійної 
спілки, організації професійних спілок, об’єднання 
професійних спілок

48. 00588 Державна реєстрація припинення професійної спілки, 
організації професійних спілок, об’єднання професійних 
спілок в результаті ліквідації

49. 00643 Державна реєстрація припинення професійної спілки, 
організації професійних спілок, об’єднання професійних 
спілок в результаті реорганізації

50. 00664 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 
припинення професійної спілки, організації професійних 
спілок, об’єднання професійних спілок

51. 00041 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно
52. 00042 Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) 

речового права на нерухоме майно
53. 00043 Скасування запису Дерлсавного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, скасування державьюї реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення 
державного реєстратора (за рішенням суду)

54. 00046 Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень

55. 00047 Надання інформації з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно

56. 00048 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме 
майно
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57. 00049 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

58. 01174 Заборона вчинення реєстраційних дій

59. 00059 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі витягу 3 Державного земельного кадастру про 
обмеження у використанні земель

60. 00060 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі витягу 3 Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку

61. 00061 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі 
(території)

62. 00062 Надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі викопіювання з картографічної основи 
Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

63, 00063 Надання відомостей з Дерл^авного земельного кадастру у 
формі копій документів, що створюються під час ведення 
Державного земельного кадастру

64. 00064 Надання довідки про наявність та розмір земельної частки 
(паю)

65. 00065 Надання довідки про наявність у Державному 
земельному кадастрі відомостей про одержання у власність 
земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за 
певним видом її цільового призначення 
(використання)

66. 00068 Видача витягу з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки

67. 00069 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 
Державного земельного кадастру

68, 00071 Внесення до Державного земельного кадастру змін до 
відомостей про земельну ділянку 3 видачею витягу

69. 00072 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 
межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права 
суборенди, сервітуту, 3 видачею витягу

70. 00074 Внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про землі в межах територій 
адміністративно-територіальних одиниць 
3 видачею витягу

71. 00075 Внесення до Державного земельного кадастру змін до 
відомостей про землі в межах територій 
адміністративно-територіальних одиниць 
3 видачею витягу

72. 00078 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з 
видачею витягу
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73. 00079 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені безпосередньо 
законами та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, з видачею витягу

74. 00080 Виправлення технічної помилки у відомостях 3 Державного 
земельного кадастру, яка була допущена органом, що 
здійснює його ведення, 3 видачею витягу

75. 00035 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у 
формі витягу 3 Державного земельного кадастру про землі в 
межах території адміністративно-територіальних одиниць

76. 00162 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної 
бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з 
питань пожежної безпеки

77. 00156 Видача будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки

78. 01192 Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки

79. 01193 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки

80. 00158 Надання містобудівних умов та обмежень для проектування 
об’єктів будівництва

81. 01186 Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для 
проектування об’єктів будівництва

82. 01886 Скасування містобудівних умов та обмежень для 
проектування об’єкта будівництва

83. 00190 Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди для 
провадження підприємницької діяльності

84. 00191 Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди 
для провадження підприємницької діяльності

85. 00193 продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової 
споруди для провадження підприємницької діяльності

86. 00153 Присвоєння адреси об’єкта нерухомого майна
87. 01240 Зміни адреси об’єкта нерухомого майна
88. Коригування адреси об’єкта нерухомого майна
89. Анулювання адреси об’єкта нерухомого майна
90. 00034 Реєстрація місця проживання
91. 00037 Зняття 3 реєстрації місця проживання
92. 00038 Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця 

перебування особи
93. 00039 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання
94. 00040 Реєстрація місця перебування
95. 01217 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років
96. 01377 Внесення змін до інформації про особу до Реєстру громади
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00029
____________________________З____________________________
Внесення до паспорта громадянина України відомостей про 
зміну нумерації будинків, перейменування вулиць 
(проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тондо), 
населених пунктів, адміністративно-територіальних 
одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої

98. 00201 Видача довідки про зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб_________________________________

99. 01245 Видача довідки про останнє місце реєстрації спадкодавця 
(довідка для оформлення спадщини)_______________________

100. 01369 Комплексна послуга при народженні дитини єМалятко
1) державна реєстрація народження та визначення 
походження дитини
2) реєстрація місця проживання
3) призначення допомоги при народженні дитини
4) призначення допомоги на дітей, які виховуються у 
багатодітних сім’ях
5) внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що 
ведеться у центральній базі даних електронної системи 
охорони здоров’я
6) реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - 
платників податків
7) видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї
8) визначення належності новонародженої дитини до 
громадянства України
9) внесення інформації про новонароджену дитину до 
Єдиного державного демографічного реєстру з присвоєнням 
унікального номера запису в ньому____________________ __

101 00134 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих 
робіт__________________________________________________

102. 01189 Внесення змін до декларації про початок виконання 
підготовчих робіт ______ _________________ ______

103, 01190 Скасування повідомлення про початок виконання 
підготовчих робіт за заявою замовника

104. 01208 Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо 
об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать 
до об’єктів з незначними наслідками (СС1)________________

105. 01209 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про 
початок будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом 
наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з 
незначними наслідками (СС1 ) _________________________

106. 01218 Подання повідомлення про початок виконання будівельних 
робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на 
підставі будівельного паспорта__________________________
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107. 01219 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про 

початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких 
здійснюється на підставі будівельного паспорта

108. 00146 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт

109. 01188 Скасування повідомлення про початок виконання 
будівельних робіт за заявою замовника

110. 00138 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації, 
будівництво якого здійснено на підставі будівельного 
паспорта

111. 01376 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації 
щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 
належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

112. 01263 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації 
самочинно збудованого об’єкта, на яке визнано право 
власності за рішенням суду

113. 00300 Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з 
радіоактивними речовинами та іншими джерелами 
іонізуючого випромінювання

114. 01068 Видача дозволу на проведення діагностичних, 
експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт 
на підприємствах, в установах та організаціях, діяльність 
яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого 
в ипр оміню в ання.

115. 00301 Поновлення дії експлуатаційного дозволу оператору ринку, 
що провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або 
зберіганням харчових продуктів тваринного походження

116. 00163 Видача експлуатаційного дозволу оператору ринку, що 
провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або 
зберіганням харчових продуктів тваринного походження

117. 00654 Видача експлуатаційного дозволу для провадження 
діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних 
продуктів тваринного походження.

118. 01587 Анулювання експлуатаційного дозволу для провадження 
діяльності на потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних 
продуктів тваринного походження.

119. 00163 Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що 
провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або 
зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

120. 01587 Анулювання експлуатаційного дозволу оператором ринку, що 
провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або 
зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

121. 01041 Видача ветеринарних документів (ветеринарної довідки) -при 
переміщенні тварин в межах району.
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122. 01998 Видача ветеринарного документу (ветеринарно-санітарний 
паспорт).

123. 00289 Видача ветеринарного документу (ветеринарне свідоцтво 
№1) при переміщенні тварин в межах України

124. 01064 Видача ветеринарного документу (ветеринарне свідоцтво 
№1-СИГ) при переміщенні тварин за межі України

125. 01611 Послуги по затвердженню експортної потужності

126. 01399 Здійснення Державної реєстрації потужностей операторів 
ринку.

127. 01400 Внесення змін до відомостей Державного реєстру 
потужностей операторів ринку.

128. 01401 Внесення відомостей про припинення використання 
потужності до Державного реєстру потужностей операторів 
ринку.

129. 00300 Видача дозволу (санітарного паспорта) на роботи з 
радіоактивними речовинами та іншими джерелами 
іонізуючого випромінювання

130. 00265 Видача довідки про припинення ведення особистого 
селянського господарства (довідка про те, що громадянин не 
є членом особистого селянського господарства)

131. 00244 Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних 
ділянок - -

Секретар селищної ради Юрій БЛИЩИК


