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              Додаток 1 

              до рішення міської ради  

              від 22.10.2019 № 48-12/VII 

       у редакції рішення міської ради 

від 18.08.2020 № 54-16/VII 

 

 

Реєстр адміністративних послуг виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

 
 

№ 

п/п 

 

Суб’єкт надання адміністративної 

послуги 

 

Назва адміністративної 

послуги 

Статті нормативно-правових актів, 

згідно з якими надається послуга та 

визначається її платність або 

безоплатність 

Розміри плати (у разі 

надання послуги на 

платній основі) або 

безоплатність послуги 

1 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52668 

Реєстрація/зняття з реєстрації 

місця проживання особи 

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування» Закон України 

«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та 

оптимізації надання 

адміністративних послуг» 

Закон України «Про адміністративні 

послуги» 

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 

«Про затвердження правил реєстрації 

місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» 

Послуга є платною 



 4 

2 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

                      Коцар І.А. 

                      тел.52668 

Видача довідки про 

реєстрацію/зняття з реєстрації 

місця проживання особи 

Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

Закон України «Про місцеве 

самоврядування» 

Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України 

щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання 

адміністративних послуг» 

Закон України «Про адміністративні 

послуги» 

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 

«Про затвердження правил реєстрації 

місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» 

Послуга є платною 

3 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація 

створення юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 

4 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

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 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 
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формування) 

5 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

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) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга є платною 

6 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація переходу 

юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на 

підставі власного установчого 

документа (крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 

7 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація переходу 

юридичної особи на діяльність 

на підставі модельного статуту 

(крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 

8 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація рішення 

про виділ юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 
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9 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація рішення 

про припинення юридичної 

особи (крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 

10 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація рішення 

про відміну рішення про 

припинення юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 

11 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація зміни 

складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 

12 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація 

припинення юридичної особи 

в результаті її ліквідації (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 

13 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація 

припинення юридичної особи 

в результаті її реорганізації 

(крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 

14 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державної реєстрації 

створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 
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15 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація внесення 

змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 

16 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація 

припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 

17 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація фізичної 

особи, яка має намір стати 

підприємцем 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 

18 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

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 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна 

19 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація змін до 

відомостей про фізичну особу 

– підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб,  фізичних 

осіб – підприємців та 

громадських формувань 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга є платною 

20 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Державна реєстрація 

припинення підприємницької 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

Послуга безкоштовна 



 8 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

діяльності фізичної особи – 

підприємця за її рішенням 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

21 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Видача витягу з Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб 

– підприємців та громадських 

формувань  

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга є платною 

22 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Видача документів, що 

містяться в реєстраційній 

справі відповідної юридичної 

особи, громадського 

формування, що не має 

статусу юридичної особи, 

фізичної особи – підприємця 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга є платною 

23 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Виправлення помилок 

допущених у відомостях, що 

містяться в  Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та 

громадських формувань 

Закон України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» 

Послуга безкоштовна, 

якщо помилка 

допущена з вини 

суб’єкта надання 

адміністративної 

послуги. 

Послуга є платною, 

якщо помилка 

допущена  з вини 

суб’єкта надання 

адміністративної 

послуги. 

24 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Закон 

України «Про адміністративні 

послуги», Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 

Послуга безкоштовна 
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25 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Внесення змін до записів до 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно у 

зв’язку із зміною відомостей 

про нерухоме майно, право 

власності та суб'єкта цього 

права, інші речові права та 

суб'єкта цих прав, обтяження 

прав на нерухоме майно та 

суб'єкта цих прав, що 

містяться у Державному 

реєстрі речових прав на 

нерухоме майно, які не 

пов'язані з проведенням 

державної реєстрації прав 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Закон 

України «Про адміністративні 

послуги», Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 

Послуга є платною 

26 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Надання інформації з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно про 

осіб, які отримали відомості 

про зареєстровані права на 

нерухоме майно, що їм 

належить, та обтяження таких 

прав 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Закон 

України «Про адміністративні 

послуги», Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 

Послуга є платною 

27 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація іншого 

речового права  на нерухоме 

майно 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Закон 

України «Про адміністративні 

послуги», Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 

Послуга є платною 

28 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

Реєстрації обтяження  Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Закон 

України «Про адміністративні 

Послуга є платною 
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тел.52275 послуги», Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 

29 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Державна реєстрація права 

власності на нерухоме майно 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Закон 

України «Про адміністративні 

послуги», Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 

Послуга є платною 

30 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Скасування запису 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно  

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Закон 

України «Про адміністративні 

послуги», Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 

Послуга безкоштовна 

31 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Внесення змін до записів до 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно у 

зв’язку з допущенням 

технічної помилки з вини 

державного реєстратора прав 

на нерухоме майно 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Закон 

України «Про адміністративні 

послуги», Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 

Послуга безкоштовна 

32 Відділ ”Центр надання 

адміністративних послуг у місті 

Золотоноша” 

Коцар І.А. 

тел.52275 

Внесення змін до записів до 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно у 

зв’язку з допущенням 

технічної помилки не з вини 

державного реєстратора прав 

на нерухоме майно 

Закон України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень», Закон 

України «Про адміністративні 

послуги», Порядок державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень. 

Послуга безкоштовна 
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33 Відділ ведення Державного реєстру 

виборців Золотоніської міської 

ради  

Шеремет А.М. 

тел.23922 

Включення до Державного 

реєстру виборців за 

зверненням особи, яка має  

право голосу 

 

ст. 19 Закону України „Про 

Державний реєстр виборців”, 

Постанова ЦВК № 415 від 15 жовтня 

2010 року „Про форми заяв осіб 

щодо включення до Державного 

реєстру виборців та повідомлення 

про включення виборця до 

Державного реєстру виборців” 

Послуга безкоштовна 

34 Відділ ведення Державного реєстру 

виборців Золотоніської міської 

ради 

Шеремет А.М. 

 тел. 23922 

Внесення змін до 

персональних даних та 

виборчої адреси виборця 

 ст. 20 Закону України „Про 

Державний реєстр виборців”  

Послуга безоплатна 

35 Відділ ведення Державного реєстру 

виборців Золотоніської міської 

ради  

Шеремет А.М. 

тел. 23922 

Надання відповіді на запит 

виборця 

ст. 21 Закону України „Про 

Державний реєстр виборців”, „Про 

доступ до публічної інформації”, 

Постанова ЦВК від 19 травня 2011 

року № 69 Про Роз'яснення щодо 

використання інформації з 

Державного реєстру виборців при 

забезпеченні доступу до публічної 

інформації відповідно до Закону 

України „Про доступ до публічної 

інформації” 

Послуга безоплатна 

36 Відділ ведення Державного реєстру 

виборців Золотоніської міської 

ради  

Шеремет А.М. 

тел. 23922 

Тимчасова зміна місця 

голосування виборця без  

зміни його виборчої адреси 

Закони України „Про Державний 

реєстр виборців" 

 п. 3 ст. 7, Закон України „Про 

вибори Президента України” , Закон 

України „Про вибори народних 

депутатів України”, ст. 41, Закон 

України "Про вибори депутатів 

Верховної Ради Автономної 

Республіки Крим, місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів”, 

Послуга безоплатна 
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Закон України „Про всеукраїнський 

та місцеві референдуми” , Постанова 

ЦВК від 13 вересня 2012 року № 893 

„Про забезпечення тимчасової зміни 

місця голосування виборця без зміни 

його виборчої адреси”  

37 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Видача посвідчення батьків та 

дитини з багатодітної сім’ї 

Закон України від 19.05.2009 

 № 1343-VІ „Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України з 

питань соціального захисту 

багатодітних сімей” 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 02.03.2010 р. № 209 

„Деякі питання виготовлення і видачі 

посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї ” 

Послуга безкоштовна 

38 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Забезпечення санаторно-

курортними путівками деяких 

категорій громадян 

Закон України „Про статус та 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

(ст.ст.20-23), Закон України „Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту ” 

Послуга безкоштовна 

39 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Видача направлень для 

забезпечення засобами 

пересування та реабілітації 

Постанова КМУ від 05.04.2012 року 

№ 321 „Про затвердження Порядку 

забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації інвалідів, дітей-

інвалідів та інших окремих категорій 

населення, переліку таких засобів” 

Послуга безкоштовна 

40 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення грошової 

компенсації на продукти 

харчування учасникам 

ліквідації аварії на ЧАЕС І та 

ІІ категорії  

Закон України „Про статус та 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

(ст.ст.20-21) 

Послуга безкоштовна 
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41 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення щорічної 

грошової допомоги на 

оздоровлення учасникам 

ліквідації аварії на ЧАЕС  

 

Закон України „Про статус та 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” (ст.48) , 

Постанова КМУ від 20.04.2007 року 

№ 49 „Про встановлення розмірів 

виплат деяким категоріям громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

Послуга безкоштовна 

42 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення компенсації на 

дітей, які потерпіли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

Закон України „Про статус та 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи”, 

Постанова КМУ від 20.04.2007 року 

№ 49 „Про встановлення розмірів 

виплат деяким категоріям громадян, 

які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

Послуга безкоштовна 

43 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення державної 

соціальної допомоги інвалідам 

з дитинства та дітям-інвалідам 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам” 

Послуга безкоштовна 

44 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення надбавки на 

догляд за дитиною інвалідом 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям – інвалідам” (ст.3) 

Послуга безкоштовна 
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45 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення допомоги у 

зв’язку з вагітністю та 

пологами 

 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми ” (ст.ст. 7-

9), Постанова КМУ 27.12.2001 року 

№ 171 „Про затвердження порядку 

призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми” (п.п.3-9) 

Послуга безкоштовна 

46 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення одноразової 

допомоги при народженні 

дитини 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми ” (ст.ст.10-

12), Постанова КМУ 27.12.2001 року 

№ 171 „Про затвердження порядку 

призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми” (п.п.10-16) 

Послуга безкоштовна 

47 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення допомоги на 

дітей, які перебувають під 

опікою чи піклуванням 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми ” (ст.ст.16-

18), Постанова КМУ 27.12.2001 року 

№ 171 „Про затвердження порядку 

призначення і виплати державної 

допомоги сім’ям з дітьми ” (п.п.25-

32) 

Послуга безкоштовна 

48 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення допомоги на 

дітей одиноким матерям 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми ” (ст.ст.18-1 

- 18-4), Постанова КМУ 27.12.2001 

року № 171 „Про затвердження 

порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім’ям з дітьми ” 

(п.п.33-38) 

Послуга безкоштовна 

49 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення допомоги дітям, 

батьки, яких ухиляються від 

сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати 

дитини або місце проживання 

їх невідоме 

Постанова КМУ від 22.02.2006 року 

№ 189 „Про затвердження Порядку 

призначення та виплати тимчасової 

державної допомоги дітям, батьки 

яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце їх 

проживання невідоме ” 

Послуга безкоштовна 
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50 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення державної 

соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям 

Закон України „Про державу 

соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям”, 

Постанова КМУ від 24.02.2003 року 

№ 250 „Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної 

соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям ” 

Послуга безкоштовна 

51 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення компенсації по 

догляду за інвалідами І групи, 

а також за престарілим, який 

досяг 80-річного віку 

Постанова КМУ від 26.07.1996 року 

№ 832 „Про підвищення розмірів 

державної допомоги окремим 

категоріям громадян ” 

Послуга безкоштовна 

52 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення державної 

соціальної допомоги особам, 

які не мають права на пенсію 

та інвалідам, а також надання 

державної соціальної 

допомоги на догляд  

 

Закон України „Про державну 

соціальну допомогу особам, які не 

мають права на пенсію та інвалідам ”, 

Постанова КМУ від 02.04.2005 року 

„Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної 

соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсі, та інвалідам і 

державної соціальної допомоги на 

догляд ” 

Послуга безкоштовна 

53 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення субсидії для 

відшкодування витрат на 

оплату житлово – 

комунальних послуг, та 

виплата субсидії на придбання 

скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового 

палива 

Постанова КМУ від 21.10.1995 року 

№ 848 „Про спрощення порядку 

надання населенню субсидій для 

відшкодування витрат на оплату 

житлово – комунальних послуг, 

придбання крапленого газу твердого 

та рідкого пічного побутового 

палива” 

Послуга безкоштовна 
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54 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення компенсацій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги 

Закон України „Про соціальні 

послуги ”, Постанова КМУ від 

29.04.2004 року № 558 „Про 

затвердження Порядку призначення і 

виплати компенсацій фізичним 

особам, які надають соціальні 

послуги ” 

Послуга безкоштовна 

55 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення державної 

соціальної допомоги на дітей –

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

грошове забезпечення батькам 

– вихователям і прийомним 

батькам 

Постанова КМУ від 31.01.2007 року 

№ 81 „Про затвердження Порядку 

призначення і виплати державної 

соціальної допомоги на дітей – сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, грошове забезпечення 

батькам – вихователям і прийомним 

батькам ”  

Послуга безкоштовна 

56 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Надання щомісячної адресної 

допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для 

покриття витрат на 

проживання, в тому числі на 

оплату житлово-комунальних 

послуг 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 01.10.2014р. 

 № 505 «Про надання щомісячної 

адресної допомоги осібам, які 

переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та 

районів проведення анти 

терористичної операції, для покриття 

витрат на проживання, в тому числі 

на оплату житлово-комунальних 

послуг» 

Послуга безкоштовна 

57 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Видача документа, що 

посвідчує статус дитини війни  

 

Закон України „Про соціальний 

захист дітей війни ”, Наказ 

міністерства праці та соціальної 

політики України від 05.04.2006 року 

№ 107 „про порядок посвідчення 

права особи на пільги відповідно до 

Закону України „Про соціальний 

захист дітей війни ” 

Послуга безкоштовна 
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58 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Видача посвідчення „Інвалід 

війни” 

 

Закон України „Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального 

захисту”, „Постановою КМУ від 

12.05.1994 року № 302 „Положення 

про порядок видачі посвідчень і 

нагрудних знаків ветеранів війни” 

Послуга безкоштовна 

59 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Видача посвідчення „Учасник 

війни” 

 

„Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту” 

 (ст. ст. 8-9 ), Постанова КМУ  від 

12.05.1994 № 302 „Положення про 

порядок видачі посвідчень і 

нагрудних знаків ветеранів війни” 

Послуга безкоштовна 

60 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Відшкодування  знижки 

вартості проїзду для окремих 

категорій населення  

 

Закон України „Про статус і 

соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи” 

(П.19 ст. 20 та п.4 ст 21) 

Послуга безкоштовна 

61 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Направлення на альтернативну 

(невійськову) службу  

 

Закон України „Про альтернативну 

(невійськову) службу” Постанова 

Кабінету Міністрів України від 

10.11.1999 № 2066 „Про 

затвердження нормативно-правових 

актів щодо застосування Закону 

України „Про альтернативну 

(невійськову) службу” 

Послуга безкоштовна 
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62 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Здійснення повідомної 

реєстрації колективних 

договорів та угод  

 

Закон України „Про колективні 

договори і угоди”, Постанова 

Кабінету Міністрів України від 

05.04.1994 № 225 „Про порядок 

повідомної реєстрації галузевих і 

регіональних угод, колективних 

договорів” 

Послуга безкоштовна 

63 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Видача довідки про взяття на 

облік внутрішньо переміщеної 

особи 

Закон України „Про забезпечення 

прав і свобод  внутрішньо 

переміщених осіб ” , Постанова КМУ 

01.10.2014 року № 509 „Про облік 

осіб, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території України та 

районів проведення АТО” , 

Постанова КМУ від 04.03.2015 № 79 

“Деякі питання оформлення і видачі 

довідки про взяття на облік особи, 

яка переміщується з тимчасово 

окупованої території України або 

району проведення АТО” 

Послуга безкоштовна 

64 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення допомоги на 

дітей, хворих на тяжкі 

перинатальні ураження 

нервової системи, тяжкі 

вроджені вади розвитку, 

рідкісні орфанні 

захворювання, онкологічні, 

онкогематологічні 

захворювання, дитячий 

церебральний параліч, тяжкі 

психічні розлади, цукровий 

діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або 

Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми ” (ст.ст.18-5 

- 18-7), Постанова КМУ 27.12.2001 

року № 171 „Про затвердження 

порядку призначення і виплати 

державної допомоги сім’ям з дітьми ” 

(п.п.42-3 – 42-6) 

Послуга безкоштовна 
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хронічні захворювання нирок 

IV ступеня, на дитину, яка 

отримала тяжку травму, 

потребує трансплантації 

органа, потребує паліативної 

допомоги, яким не 

встановлена інвалідність 

65 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення допомоги на 

дітей, що виховуються у 

багатодітних сім’ях 

Постанова КМУ від 13.03.2019 року 

№ 250 «Деякі питання надання 

соціальної підтримки багатодітним 

сім’ям» 

Послуга безкоштовна 

66 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Призначення відшкодування 

вартості послуги з догляду за 

дитиною до трьох років 

“муніципальна няня” 

Постанова КМУ від 30.01.2019 року 

№ 68 «Деякі питання надання 

послуги з догляду за дитиною до 

трьох років муніципальна няня” 

Послуга безкоштовна 

67 Управління праці та соціального 

захисту населення виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Лукомська Т.Е. 

тел. 53320 

Надання допомоги “пакунок 

малюка” 

Постанова КМУ від 20.06.2018 року 

№ 512 «Деякі питання реалізації 

пілотного проекту із надання при 

народженні дитини одноразової 

натуральної допомоги “пакунок 

малюка” 

Послуга безкоштовна 

68 Служба у справах дітей, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Висновок про можливість бути 

усиновлювачами  

 

Сімейний кодекс України 10.01.2002, 

ч.1 ст. 215, Закон України „Про 

забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування”; Постанова КМУ „Про 

затвердження Порядку провадження 

діяльності з усиновлення та 

здійснення нагляду за дотриманням 

Послуга безкоштовна 
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прав усиновлених дітей” від 

08.10.2008, № 905 п. 22-28 

69 Служба у справах дітей, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Висновок про доцільність 

(недоцільність) усиновлення  

та відповідність його 

інтересам дитини 

 

Сімейний кодекс України, Закон 

України „Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування”,13.01.2005, № 2342-IV, 

абзац 4 ст. 12 ; Постанова КМУ від 

08.10.2008, № 905 „Про затвердження 

Порядку провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених 

дітей”  п. 73, п. 75 

Послуга безкоштовна 

70 Служба у справах дітей, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Засенко Н.І.  

 тел. 23880 

Надання дозволу (згоди) на 

вчинення правочинів щодо 

нерухомого та рухомого 

майна, право власності на яке 

або право користування яким 

мають діти 

 

Сімейний кодекс України, 

10.01.2002, п. 2 ст. 177. Закон 

України „Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування”,13.01.2005, № 2342-IV, 

п. 3 ч. 2 ст. 11, Закон України „Про 

основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних 

дітей” 2 червня 2005 року N 2623-IV, 

ст. 12,  

Закон України „Про охорону 

дитинства”, 26.04.2001 № 2402-III  ч. 

3 ст. 17, ч. 3 ст. 18 ,  

 Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 21.05. 

1997 року N 280/97-ВР , п. 4 „б” ст. 

34 

Послуга безкоштовна 
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Закон України „Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей”, 24.01.1995 № 

20/95-ВР розділ ІІ; 

 Постанова КМУ „Питання 

діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини” від 24 вересня 2008 р. 

№ 866, п. п. 66, 67  

71 Служба у справах дітей, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

 Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Про надання висновку про 

доцільність (недоцільність) 

повернення дитини в сім’ю або 

до закладу, в якому вона 

перебуває  

 

Сімейний кодекс України, Цивільний 

кодекс Украї-ни, Закон України „Про 

місцеве самоврядування в Україні” 

від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР; Закон 

України „Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування”,13.01.2005, № 2342-IV. 

Закон України „Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей”, 24. 01.1995 року 

N 20/95-ВР; Закон України  „Про 

звернення громадян”    № 393/96-ВР 

від 02.10.96 р.;  

Типове Положення про службу у 

справах дітей, від 25 листопада 1999 

р. N 2136;  

Постанова кабінету Міністрів 

України  від 24.09.2008, № 866 

„Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини” п. 11. 

Послуга безкоштовна 

72 Служба у справах дітей, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Надання витягу з обліково-

статистичної картки дитини-

Закон України „Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

Послуга безкоштовна 
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Золотоніської міської ради  

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

сироти, дитини, позбавленої 

батьківського піклування або 

довідки про дитину-сироту, 

дитину, позбавлену 

батьківського піклування 

соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування”,13.01.2005, № 2342-IV; 

Постанова КМУ від 24.09.2008 р. № 

866 „Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини”. 

73 Служба у справах дітей, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Рішення МВК на створення 

прийомних сімей, дитячих 

будинків сімейного типу та 

влаштування в них дітей - 

сиріт та дітей , позбавлених 

батьківського піклування 

 

Сімейний кодекс України, Закон 

України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” від 

21.05.1997 р. № 280/97-ВР, ст. 34, 

Закон України «Про охорону 

дитинства», 

Закон України „Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей”, 24 січня 1995 

року  N 20/95-ВР, ст. 4, Закон 

України „Про звернення громадян” 

№ 393/96-ВР від 02.10.96 р., ст. 20 

Закон України „Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування” ; Постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2002 

року № 565 „Про затвердження 

Положення про прийомну сім’ю”, 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 26 квітня 2002 р. N 564 

„Про затвердження Положення про 

дитячий будинок сімейного типу”. 

Послуга безкоштовна 
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74 Служба у справах дітей, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Рішення про надання (втрату) 

статусу дитини-сироти або 

дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

 

Закон України „Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей” , ст. 4, Закон 

України „Про охорону дитинства”, 

cт. ст. 24, 25, Закон України „Про 

забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського 

піклування”, ч. 2 ст. 11, Закон 

України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, п. 8 „б” 

ст. 32; Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 № 866 

„Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов'язаної із захистом 

прав дитини”, п. 22, 24. 

Послуга безкоштовна 

75 Служба у справах дітей, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Надання висновку до суду про  

усиновлення  одним із 

подружжя дитини другого з 

подружжя 

 

Сімейний кодекс України, Цивільний 

процесуальний кодекс України, 

Закон України „Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування”,13.01.2005, № 2342-IV, 

абзац 4 ст. 12 ; Постанова КМУ від 

08.10.2008, № 905 „Про затвердження 

Порядку провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених 

дітей” п. 91 

Послуга безкоштовна 
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76 Служба у справах дітей, молоді 

та спорту виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Надання висновку (рішення 

МВК) про розв’язання спорів 

між батьками щодо 

визначення або зміни 

прізвища, імені, по батькові 

дитини, визначення місця 

проживання дитини, участі у 

вихованні та спілкування з 

дитиною одного з батьків, що 

проживає окремо від дитини 

 

Сімейний кодекс України, 10.01.2002 

(ст. 158), Закон України „Про органи 

і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей”,  24 

січня 1995 року  N 20/95-ВР; Закон 

України „Про забезпечення 

організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування”,13.01.2005, № 2342-IV, 

Закон України  „Про звернення 

громадян” від 02.10.96 р № 393/96-

ВР., ст. 20; Закон України „Про 

охорону дитинства”; Типове 

Положення про службу у справах 

дітей, від 25 листопада 1999 р. N 

2136; 

Постанова КМУ „Питання діяльності 

органів опіки та піклування, 

пов'язаної із захистом прав дитини” 

від 24 вересня 2008 р. № 866, п. п. 68, 

73; Цивільний кодекс  України. 

Послуга безкоштовна 

77 Служба у справах дітей, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

 Золотоніської міської ради   

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Висновок та рішення МВК на 

встановлення  (припинення) 

опіки, піклування над дітьми - 

сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського 

піклування та їх майном 

 

Сімейний кодекс України, 

10.01.2002, глава 19, Закон України 

„Про місцеве самоврядування в 

Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97-

ВР, ст. 34; Закон України „Про 

органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей”,  24 

січня 1995 року N 20/95-ВР, ст. 4;  

Закон України  „Про звернення 

громадян” № 393/96-ВР від 02.10.96 

р., ст. 20. Закон України «Про 

охорону дитинства»; Закон України 

Послуга безкоштовна 
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„Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування” ст. 1; 

Постанова КМУ „Про затвердження 

типових положень про службу у 

справах дітей” від 25 листопада 1999 

р. N 2136;Постанова КМУ „Питання 

діяльності органів опіки та 

піклування, пов'язаної із захистом 

прав дитини” від 24 вересня 2008 р. 

№ 866, п. п. 40,41, 42. 

78 Служба у справах дітей, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

 Золотоніської міської ради   

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Надання  органом опіки та 

піклування висновку про 

доцільність позбавлення  та 

поновлення батьківських прав 
 

Закон України „Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей” ст. 4 ; Закон 

України „Про охорону дитинства”  

від 03.02.2005 № 2414-ІV;  Сімейний 

кодекс України, ст. ст. 164, 165.  

Цивільний кодекс України. 

Послуга безкоштовна 

79 Служба у справах дітей, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

 Золотоніської міської ради   

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Рішення про надання 

неповнолітнім повної 

цивільної дієздатності 

 

Закон України „Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей”; Цивільний 

кодекс України, 16.01.2003, 435-IV, 

ст. 35 

Послуга безкоштовна 

80 Служба у справах дітей, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

 Золотоніської міської ради   

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Надання дозволу на 

перебування  в сім’ях 

громадян та відвідування 

дитини, яка знаходиться  у 

дитячому закладі 

 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” від 

21.05.1997 р. № 280/97-ВР; 

Закон України „Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей”, 24. 01.1995 року 

N 20/95-ВР; 

 Закон України  „Про звернення 

громадян”    № 393/96-ВР  від 

Послуга безкоштовна 
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02.10.96 р.; Типове Положення про 

службу у справах дітей від 25 

листопада 1999 р. N 2136; Постанова 

кабінету Міністрів України  від 

24.09.2008, № 866 „Питання 

діяльності органів опіки та 

піклування, пов'язаної із захистом 

прав дитини” п. 11. 

81 Служба у справах дітей, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

 Золотоніської міської ради   

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Рішення  на тимчасове 

влаштування дитини до 

державного закладу по заяві 

батьків у зв’язку із сімейними 

обставинами 

 

Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.34 ст. 

219 ; Наказ Міністерства охорони 

здоров’я України від 18.05.1998 № 

123 „Про затвердження Типового 

положення про будинок дитини”, 

зареєстрованого в Міністерстві 

юстиції України 09.06.1998 за № 

372/2812; Сімейний кодекс України,  

ст. 219 

Послуга безкоштовна 

82 Служба у справах дітей, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

 Золотоніської міської ради   

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Надання висновків для 

звернення до суду  

 

Сімейний кодекс України; Цивільний 

кодекс України.Закон України „Про 

місцеве самоврядування в Україні” 

від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР Закон 

України „Про органи і служби у 

справах дітей та спеціальні установи 

для дітей”,  N 20/95-ВР від 24 січня 

1995 року; 

Закон України  „Про звернення 

громадян” № 393/96-ВР від 02.10.96 

р., ст. 20; 

Закон України „Про охорону 

дитинства”; Постанова Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008р. № 

866 „Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із 

Послуга безкоштовна 
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захистом прав дитини”;  

Типове Положення про службу у 

справах дітей,  від 25 листопада 1999 

р. N 136. 

83 Служба у справах дітей, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

 Золотоніської міської ради   

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Реєстрація (перереєстрація) 

народження дитини, 

покинутої, підкинутої чи 

знайденої дитини  

 

Закон України „Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей” ст. 4 ;Закон 

України „Про охорону дитинства” від 

03.02.2005 № 2414-ІV та п. 4 Закону 

України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” ст. 34„б” ; 

Закон України „Про державну 

реєстрацію актів Цивільного стану”; 

Сімейний кодекс України ч.1 ст. 135; 

Цивільний кодекс України; 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008р. № 866 

„Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини”. 

Послуга безкоштовна 

84 Служба у справах дітей, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

 Золотоніської міської ради   

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Підготовка позовних заяв про 

позбавлення батьківських 

прав, відібрання дитини без 

позбавлення батьківських 

прав, визнання особи безвісно 

відсутньою, недієздатною, 

померлою 

 

Закон України „Про органи і служби 

у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей ”, ст. 4 ; Закон 

України „Про охорону дитинства” від 

03.02.2005 № 2414-ІV. Цивільний 

кодекс України, 16.01.2003, 435-IV, 

ст. 39, 43, 46; Сімейний кодекс 

України, ст. ст. 164, 165, 170.  

Послуга безкоштовна 

85 Служба у справах дітей, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

 Золотоніської міської ради   

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Надання дозволу на укладання 

договору про припинення 

права на аліменти на дитину, в 

зв’язку з набуттям ним 

права власності на квартиру 

Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, cт.34. 

Сімейний кодекс України, ст. 190 

Послуга безкоштовна 
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86 Служба у справах дітей, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

 Золотоніської міської ради   

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Направлення до дитячої 

установи для знайомства та 

встановлення контакту з 

дитиною – сиротою або 

дитиною, позбавленою 

батьківського піклування 

Постанова КМУ „Про затвердження 

Порядку провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених 

дітей” від 08.10.2008, № 905 

Послуга безкоштовна 

87 Служба у справах дітей, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

 Золотоніської міської ради   

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Довідка про продовження 

терміну дії висновку про 

можливість бути 

усиновлювачами 

Сімейний кодекс України 10.01.2002, 

ч.1 ст. 215, Постанова КМУ „Про 

затвердження Порядку провадження 

діяльності з усиновлення та 

здійснення нагляду за дотриманням 

прав усиновлених дітей” від 

08.10.2008, № 905 п. 27 

Послуга безкоштовна 

88 Служба у справах дітей, молоді та 

спорту виконавчого комітету 

 Золотоніської міської ради   

Засенко Н.І.  

тел. 23880 

Висновок про доцільність 

(недоцільність) скасування 

усиновлення  

 

Сімейний кодекс України, ст. 215 ; 

Постанова КМУ від 08.10.2008, № 

905 „Про затвердження Порядку 

провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення нагляду за 

дотриманням прав усиновлених 

дітей”  п.105 

Послуга безкоштовна 

89 Відділ організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової 

роботи  виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Левченко В.А. 

 тел. 23809 

Видача ордера на житлове 

приміщення 

ч. 7 ст. 16 Житлового кодексу 

Української РСР 

п. 8 „б” ст. 30 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні” 

Послуга безкоштовна 

90 Відділ організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової 

роботи виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Распутна Л.Б. 

тел. 52668 

Видачі довідки про склад сім'ї 
Закон України „Про державну 

допомогу сім’ям з дітьми”, Закон 

України „Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям” 

Послуга безкоштовна 
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91 Відділ організаційного 

забезпечення, контролю та кадрової 

роботи виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Левченко В.А. 

 тел. 23809 

Видача рішень колегіальних 

органів міської ради 

 

Закон України „Про інформацію”, 

Закон України „Про доступ до 

публічної інформації”. 

Послуга безкоштовна 

92 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 23809 

Дозвіл на розміщення 

зовнішньої реклами 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні" від  

21.05.1997року  № 280/97-ВР п.1, 13  

„а”  ст. 30, Закон України „Про 

рекламу” від 03.07.1996 року № 

270/96-ВР ст. ст.16. Постанова КМУ 

від 29.12.2003 року № 2067 „Про 

затвердження Типових правил 

розміщення зовнішньої реклами”  п. 

5; 6; 9; 16; 20. 

Рішення Золотоніської міської ради 

від 26.11.2009 року № 47-8/V „Про 

затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами у м. 

Золотоноша” п. 1.3.; п. 4.1.; п. 5.1.; п. 

6.1.; п.9.1 

Послуга безкоштовна 

93 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 23809 

Видача містобудівних умов та 

обмежень забудови земельної 

ділянки 

п. 4 ст. 29 Закону України „Про 

регулювання містобудівної 

діяльності”, п. 9 „а” ч.1 ст. 31 Закону 

України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

Послуга безкоштовна 

94 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 23809 

Видача будівельного паспорту 

на забудову земельної ділянки 

ст. 27 Закону України „Про 

регулювання містобудівної 

діяльності” 

Послуга безкоштовна 



 30 

95 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 23809 

Видача паспорту прив’язки 

тимчасової споруди для 

провадження підприємницької 

діяльності 

п. 2 ст. 28 Закону України „Про 

регулювання містобудівної 

діяльності”, п.2.1., 2.6. розділу 2 

наказу Мінрегіонбуду від 21.10.2011 

№ 244 «Про затвердження порядку 

розміщення тимчасових споруд для 

провадження підприємницької 

діяльності», п. 2.4. „Порядку 

розміщення тимчасових споруд для 

здійснення підприємницької 

діяльності в місті Золотоноша” 

затвердженого рішенням 

Золотоніської міської ради від 

21.03.2012 № 16-13/VI 

Послуга безкоштовна 

96 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 23809 

Надання земельної ділянки у 

власність 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, п.34 

ч.1,ст.26; Земельний кодекс України 

ст., 118,121,122,131 Закон України 

„Про землеустрій” ст. ст. 50, 56 

Послуга безкоштовна 

97 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 23809 

Надання земельної ділянки у 

оренду 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, п.34 

ч.1,ст.26; Земельний кодекс України 

ст.,124, Закон України „Про 

землеустрій” ст. ст. 50, 56; Закон 

України „Про оренду землі” ст.1-2, 6 

Послуга безкоштовна 

98 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 23809 

Надання земельної ділянки у 

постійне користування 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, п.34 

ч.1,ст.26; Земельний кодекс України 

ст.,122-123, Закон України „Про 

землеустрій” ст. ст. 50, 56 

Послуга безкоштовна 
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99 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 23809 

Поновлення договору оренди 

земельної ділянки шляхом 

укладання нового 

 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, п.34 

ч.1,ст.26; Земельний кодекс України 

ст.,124, Закон України „Про 

землеустрій” ст. ст. 50, 56; Закон 

України „Про оренду землі” ст. 33 

Послуга безкоштовна 

100 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 52295 

Припинення права 

користування земельною 

ділянкою 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, п.34 

ч.1,ст.26; Земельний кодекс України 

ст.,141-142; Закон України „Про 

оренду землі” ст. 31, 32. 

Послуга безкоштовна 

101 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 23809 

Продаж земельних ділянок 

державної та комунальної 

власності  

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, п.34 ч.1, 

ст.26; Земельний кодекс України ст. 

127, 128,134. 

Послуга безкоштовна 

102 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 23809 

Надання дозволу на розробку 

проекту відведення земельної 

ділянки 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, п.34 

ч.1,ст.26; Земельний кодекс України 

ст. ст. 81, 116, 118, Закон України 

„Про землеустрій” ст. ст. 1, 25, 50, 51 

Послуга безкоштовна 

103 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 23809 

Зміна цільового призначення 

земельної ділянки 

 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, 

Земельний кодекс України, Закон 

України „Про землеустрій”; Закон 

України „Про державний земельний 

кадастр”, Закон України „Про 

регулювання містобудівної 

діяльності” 

Послуга безкоштовна 

104 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

Укладення договору пайової 

участі замовників у розвитку 

ст. 31 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.30, 

Послуга безкоштовна 
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відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Веснін І. В. 

тел. 23809 

інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури 

міста у разі будівництва 

(реконструкції) об’єкту 

ст.40 Закону України „Про 

регулювання містобудівної 

діяльності” ; 

Рішення Золотоніської міської ради 

від 21. 09. 2011 № 10-15/VI „Про 

пайову участь (внесок) замовників у 

розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури  

м. Золотоноша” (зі змінами та  

доповненнями). 

105 Управління економіки виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради  

Остроглазова В. В.  

тел.23850 

 Видача погоджень на 

встановлення та зміну режимів 

роботи об’єктів торгівлі, 

ресторанного господарства та 

сфери послуг 

 

Закон України „Про забезпечення 

санітарного та епідемічного 

благополуччя населення”, постанова 

Кабінету Міністрів України від 

15.06.2006 № 833 „Про затвердження 

Порядку провадження торговельної 

діяльності та правил торговельного 

обслуговування на ринку споживчих 

товарів” 

Послуга безкоштовна 

106 Відділ освіти Золотоніської міської 

ради та виконавчого комітету 

Строкань О.М. 

тел. 53303 

Довідка щодо володіння 

державною мовою або її 

розуміння в обсязі, 

достатньому для спілкування 

Конституція України, Закон України 

„Про громадянство України”, п.5 ст.9 

Закону України „Про громадянство 

України” 

Послуга безкоштовна 

107 Архівний відділ Золотоніської 

               міської ради 

Савісько С.М. 

тел.56431 

 

Надання архівної довідки 

(архівної копії, архівного 

витягу) на запити фізичних та 

юридичних осіб 

 

с.18 Закон України „Про 

національний архівний фонд та 

архівні установи ” (від 13.12.2001 № 

2888-III зі змінами) рішення 

Золотоніської міської ради від 

14.06.2011 № 377 „Про затвердження 

Положення про організацію роботи з 

надання платних послуг та 

використання одержаних коштів в 

архівному відділі Золотоніської 

міської ради”.  

Безоплатно надаються 

архівні довідки 

соціально-правового 

характеру. 

 Вартість виконання 

запитів з позитивним 

результатом: 

- тематичного 319 грн. 

84 коп., 

- фактографічного 106 

грн. 61 коп. 
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108 Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Флоренко О.А. 

тел.23057  

Укладання /переукладання/ 

договорів оренди на нежилі 

приміщення 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”  

Положення про оренду комунального 

майна в м. Золотоноша та Порядку 

проведення конкурсу на право 

оренди комунального майна рішення 

сесії від 21.03.2012 № 16- 7/VI 

Послуга безкоштовна 

109 Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Флоренко О.А. 

тел. 23057 

Укладання договорів оренди 

на майно, яке розташовано на 

зупинках громадського 

транспорту 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, Рішення 

сесії від 28.05.2012 № 18-10/VI Про 

надання дозволу на передачу в 

оренду комунального майна 

Послуга безкоштовна 

110 Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Флоренко О.А. 

тел. 23057 

Видача дозволу на газифікацію 

будинку та дозволу на 

встановлення індивідуального 

опалення квартир 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

Послуга безкоштовна 

111 Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Флоренко О.А. 

тел. 23057 

Затвердження кошторисів на 

проведення капітальних 

ремонтів  

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” 

Послуга безкоштовна 

112 Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Флоренко О.А. 

тел. 23057   

Видача ордеру на видалення 

зелених насаджень 

Закон України  „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закон 

України “Про благоустрій населених 

пунктів” (п 334, 817, 818); Постанова 

КМ України № 1045 від 01.08.2006 

року „Про затвердження Порядку 

видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах” 

Послуга безкоштовна 

113 Управління житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради  

Флоренко О.А. 

Видача дозволу фізичним 

особам – підприємцям, 

підприємствам, організаціям, 

установам  на виконання робіт 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Закон 

України „Про благоустрій населених 

пунктів”, Правила благоустрою 

Послуга безкоштовна 
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тел. 23057   по благоустрою міста території міста Золотоноша 

114 Відділ культури виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

Щербатюк С.М. 

тел. 53329 

Видача погоджень на право 

тимчасового (до 5-ти днів) 

користування окремими 

елементами благоустрою міста 

для розміщення дитячих 

атракціонів, луна-парків, 

об’єктів святкової торгівлі на 

території парку культури та 

відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” (п. 9-а, 4-

б ст. 30), Закон України „Про 

благоустрій населених пунктів” 

Послуга безкоштовна 

115 Відділ культури виконавчого 

комітету Золотоніської міської ради 

Щербатюк С.М. 

тел. 53329 

Видача погоджень на право 

для сезонного (більше 5-ти 

днів) розташування об’єкта з 

надання послуг розваг на 

території парку культури та 

відпочинку ім. Т.Г. Шевченка 

Закон України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” (п. 9-а, 4-

б ст. 30), Закон України „Про 

благоустрій населених пунктів” 

Послуга безкоштовна 

116 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Внесення змін до дозволу на 

розміщення зовнішньої 

реклами 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" від  

21.05.1997року  № 280/97-ВР п.1, 13  

«а»  ст. 30. 

Закон України "Про рекламу" від 

03.07.1996 року № 270/96-ВР ст. 

ст.16. 

Постанова КМУ від 29.12.2003 року 

№ 2067 «Про затвердження Типових 

правил розміщення зовнішньої 

реклами»  п. 5; 6; 9; 16; 20. 

Рішення Золотоніської міської ради 

від 26.11.2009 року № 47-8/V «Про 

затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами у м. 

Золотоноша» п. 1.3.; п. 4.1.; п. 5.1.; п. 

Послуга безкоштовна 
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6.1.; п.9.1 

117 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Скасування дозволу на 

розміщення зовнішньої 

реклами 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" від  

21.05.1997року  № 280/97-ВР п.1, 13  

«а»  ст. 30. 

Закон України "Про рекламу" від 

03.07.1996 року № 270/96-ВР ст. 

ст.16. 

Постанова КМУ від 29.12.2003 року 

№ 2067 «Про затвердження Типових 

правил розміщення зовнішньої 

реклами»  п. 5; 6; 9; 16; 20. 

Рішення Золотоніської міської ради 

від 26.11.2009 року № 47-8/V «Про 

затвердження Порядку розміщення 

зовнішньої реклами у м. 

Золотоноша» п. 1.3.; п. 4.1.; п. 5.1.; п. 

6.1.; п.9.1 

Послуга безкоштовна 

118 Управління архітектури, 

регулювання забудови та земельних 

відносин виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

Надання дозволу громадянам 

міста на розробку технічної 

документації із землеустрою 

щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового 

будинку, господарських 

будівель і споруд 

Закон України "Про місцеве 

самоврядування в Україні" від  

21.05.1997року  № 280/97-ВР п.1, 13  

«а»  ст. 30. 

ст. 55 Закону України „Про 

землеустрій” 

ст. 12 та 40 Земельного кодексу 

України 

Послуга безкоштовна 

 

 

Секретар ради            Н.О.Сьомак 


