
                                                              
Додаток № 3 до рішення Х сесі ї  Вишнев ої  міської  ради  
VІІ скликання в ід 31.03.2016 року № _________________ 

 

Перелік адміністративних послуг   

структурного підрозділу Центр надання адміністративних послуг  

Виконавчого комітету Вишневої міської ради  

 

№п\п 

Найменування 

суб’єкта надання 

адміністративних 

послуг 

Назва адміністративної 

послуги 
Нормативно-правова база 

1 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

    Присвоєння поштової адреси  
Закони України ”Про основи містобудування”, ”Про регулювання містобудівної 

діяльності” 

2 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Надання довідок: форма № 3, 

форма № 204  

 

Закон України ”Про звернення громадян” 

3 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Видача довідки ”Про 

перебування дитини в складі 

НЗО, ДЗО, або на утриманні 

батьків” 

Закони України ”Про звернення громадян”, ”Про статус та соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

4 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Видача довідки ”Про склад 

сім’ї” 

Закони України ”Про звернення громадян”, ”Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту”  

5 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Видача довідки ”Про 

перебування на утриманні 

померлого годувальника 

непрацездатних членів сім’ї” 

Закони України ”Про звернення громадян”, ”Про загальнообов’язкове державне 

пенсійне страхування” 

6 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Надання  акту обстеження та 

висновків щодо 

(одностороннього 

усиновлення) дитини 

 

 

Сімейний кодекс України;  

Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні” 
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7 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Про участь батьків у 

вихованні своїх малолітніх 

(неповнолітніх) дітей 

Сімейний кодекс України;  

Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні” 

 

8 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Надання акту обстеження 

житлово-побутових умов та 

умов виховання малолітніх 

(неповнолітніх) дітей, 

висновків органу опіки та 

піклування до суду про 

позбавлення батьківських 

прав, батьків, відібрання дітей 

від батьків без позбавлення їх 

батьківських прав 

Сімейний кодекс України;  

Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні” 

9 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Надання акту обстеження та 

подання в суд про визнання 

осіб недієздатними або 

обмежено дієздатними та 

призначення опікуна 

(піклувальника)  

Цивільний кодекс України 

10 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Надання довідки про те, що 

діти знаходяться на утриманні 

батьків 

Закон України ”Про охорону дитинства” 

11 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Видача посвідчень дітям, 

народженим від ліквідаторів 

ЧАЕС, або потерпілих від 

наслідків аварії на ЧАЕС І, ІІ, 

ІІІ категорій 

Закон України ”Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

12 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Видача посвідчень ІV 

категорії потерпілим від 

наслідків аварії на ЧАЕС 

Закон України ”Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи” 

13 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Видача свідоцтв про 

народження, укладання 

шлюбу, про смерть 

Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, Сімейний кодекс 

України 

14 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Виплата одноразової допомоги 

малозабезпеченим жителям 

міста 

Закон України ”Про місцеве самоврядування в Україні” 

15 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

Постановка громадян міста на 

квартирний облік 

Житловий кодексу Української РСР;  

Постанова Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської ради 
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 професійних спілок від 11.12.1984 № 470 «Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР»  

 

16 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Видача довідок про 

перебування на квартирному 

обліку 

Закон України ”Про звернення громадян”; Житловий кодекс Української РСР 

17 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 
Оформлення та видача ордерів 

громадянам на житлову площу 

Житловий кодексу Української РСР;  

Постанова Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської ради 

професійних спілок від 11.12.1984 № 470 «Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР»  

18 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Видача свідоцтва про право 

власності 

Закони України ”Про приватизацію державного житлового фонду”, ”Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків” 

19 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 
Внесення змін в облікові 

квартирні справи 

Житловий кодексу Української РСР;  

Постанова Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської ради 

професійних спілок від 11.12.1984 № 470 «Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР»  

20 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 
Зняття з квартирного обліку 

громадян 

Житловий кодексу Української РСР;  

Постанова Ради Міністрів Української РСР і Української Республіканської ради 

професійних спілок від 11.12.1984 № 470 «Про затвердження Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР»  

21 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Укладання договорів оренди 

на нежитлові приміщення 

комунальної власності 

територіальної громади              

м. Вишневого 

Закон України ”Про оренду державного та комунального майна” 

22 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Надання містобудівних умов і 

обмежень забудови земельної 

ділянки та будівельного 

паспорту 

Закони України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про регулювання 

містобудівної діяльності” 

23 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Надання дозволу на 

розміщення зовнішньої 

реклами 

Закони України ”Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про рекламу” 
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24 Виконавчий комітет  

Вишневої міської ради 

 

Інформаційна довідка  з 

державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно та 

реєстру прав власності на 

нерухоме майно Державного 

реєстру Іпотек, Єдиного 

реєстру заборони, відчуження 

об’єктів нерухомого майна 

щодо суб’єкта  

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

25 Вишнева міська рада 

 

Дозвіл на розроблення та 

затвердження технічної та 

проектної землевпорядної 

документації на передачу 

земельної ділянки у власність 

(у користування) 

Закони України ”Про звернення  громадян”, ”Про землеустрій”, ”Про місцеве 

самоврядування в Україні”;  Земельний кодекс України 

26 Вишнева міська рада 

 

Дозвіл на оформлення 

присадибної земельної ділянки 

та відміна рішення 

виконавчого комітету міської 

ради 

Закони України ”Про звернення громадян”, ”Про землеустрій”, ”Про місцеве 

самоврядування в Україні"; Земельний кодекс України 

27 Вишнева міська рада 

 

Дозвіл на розроблення та 

затвердження проектної 

землевпорядної документації 

на передачу земельної ділянки 

в оренду 

Земельний кодекс України; Закони України ”Про землеустрій”, ”Про оренду 

землі” 

28 Вишнева міська рада 

 
Дозвіл на підготовку 

документів щодо викупу 

земельної ділянки 

Закон України ”Про землеустрій”; Земельний кодекс України 

29 Вишневої міської ради 

 

Дозвіл на відведення 

земельної ділянки для 

організації окремого входу в 

квартиру, що буде 

використовуватись для 

комерційної діяльності 

(земельний сервітут) 

Земельний кодекс України 

30 Вишнева  міська рада 

 

Дозвіл на зміну цільового 

призначення земельної 

ділянки або її частини 

Земельний кодекс України 
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31 Вишнева  міська рада 

 

Дозвіл на розроблення та 

затвердження звіту про 

експертну оцінку та 

погодження продажу 

земельної ділянки 

несільськогосподарського 

призначення 

Земельний кодекс України 

32 Вишнева міська рада 

 

Про погодження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки 

Земельний кодекс України 

33 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Державна реєстрація 

юридичної особи або фізичної 

особи, яка має намір стати 

підприємцем 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань” 

34 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Видача витягу, виписки, 

довідки з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань” 

35 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Державна реєстрація змін до 

установчих документів 

юридичної особи 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань” 

36 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Включення до Єдиного 

державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців відомостей 

про створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

або про його закриття 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань” 

37 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Державна реєстрація змін до 

відомостей про фізичну особу 

- підприємця, які містяться в 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань” 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
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Святошинського 

району Київської 

області 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб та фізичних 

осіб - підприємців 

38 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Видача юридичним особам 

дублікатів оригіналів їх 

установчих документів та змін 

до них 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань” 

39 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Державна реєстрація 

припинення юридичної особи 

в результаті її ліквідації, 

злиття, приєднання, поділу або 

перетворенн 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань” 

40 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Державна реєстрація 

припинення підприємницької 

діяльності фізичною особою - 

підприємцем за її рішенням 

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань” 

41 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Державна реєстрація:  

права власності на нерухоме 

майно  

інших речових прав на 

нерухоме майно (крім 

державної реєстрації іпотеки 

нерухомого майна) 

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

42 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Видача витягу, інформаційної 

довідки та виписки з 

Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно 

Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

43 Відділ реєстрації місця 

проживання фізичних 

осіб Виконавчого 

комітету Вишневої 

Реєстрація місця проживання 

особи 

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні” 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/755-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1952-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
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міської ради 

44 Відділ реєстрації місця 

проживання фізичних 

осіб Виконавчого 

комітету Вишневої 

міської ради 

Зняття з реєстрації місця 

проживання особи 

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні” 

45 Відділ реєстрації місця 

проживання фізичних 

осіб Виконавчого 

комітету Вишневої 

міської ради 

Реєстрація місця перебування 

особи 

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні” 

46 Відділ реєстрації місця 

проживання фізичних 

осіб Виконавчого 

комітету Вишневої 

міської ради 

Оформлення та видача довідки 

про реєстрацію місця 

проживання або місця 

перебування особи 

Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні” 

47 Києво-Святошинський 

РВ УДМС України в 

Київській області 

Оформлення та видача або 

обмін паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон 

(у тому числі термінове 

оформлення)**** 

Закони України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян 

України”, “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус” 

48 Києво-Святошинський 

РВ УДМС України в 

Київській області 

Оформлення та видача 

проїзного документа 

дитини**** 

Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян 

України” 

49 Києво-Святошинський 

РВ УДМС України в 

Київській області 
Оформлення та видача 

паспорта громадянина 

України**** 

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус”;  

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про 

затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон” 

50 Києво-Святошинський 

РВ УДМС України в 

Київській області 

Оформлення та видача 

паспорта громадянина України 

у разі обміну замість 

пошкодженого, втраченого або 

викраденого**** 

Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус”;  

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про 

затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт 

громадянина України для виїзду за кордон” 

51 Києво-Святошинський 

РВ УДМС України в 

Вклеювання до паспорта 

громадянина України 

Постанова Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. № 2503-XII “Про 

затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3857-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3857-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3857-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5492-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
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Київській області фотокартки при досягненні 

громадянином 25- і 45-річного 

віку**** 

громадянина України для виїзду за кордон” 

52 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Реєстрація громадського 

об’єднання 

Закон України “Про громадські об’єднання” 

53 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Прийняття повідомлення про 

утворення громадського 

об’єднання 

Закон України “Про громадські об’єднання” 

54 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Видача дубліката оригіналу 

свідоцтва про реєстрацію 

громадського об’єднання 

та/або статуту 

Закон України “Про громадські об’єднання” 

55 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Внесення до Реєстру 

громадських об’єднань 

відомостей про відокремлений 

підрозділ громадського 

об’єднання 

Закон України “Про громадські об’єднання” 

56 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Прийняття повідомлення про 

зміни до статуту громадського 

об’єднання, зміни у складі 

керівних органів громадського 

об’єднання, зміну особи (осіб), 

уповноваженої представляти 

громадське об’єднання, зміну 

місцезнаходження 

зареєстрованого громадського 

об’єднання 

Закон України “Про громадські об’єднання” 

57 КП Центр державної Прийняття повідомлення про Закон України “Про громадські об’єднання” 



 9 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

зміну найменування 

громадського об’єднання, 

мети (цілей), зміну особи 

(осіб), уповноваженої 

представляти громадське 

об’єднання, утворене шляхом 

прийняття повідомлення про 

утворення 

58 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Внесення до реєстру 

громадських об’єднань запису 

про рішення щодо 

саморозпуску або 

реорганізації громадського 

об’єднання, а також про 

припинення діяльності 

громадського об’єднання 

Закон України “Про громадські об’єднання” 

59 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Державна реєстрація 

друкованого засобу масової 

інформації з місцевою сферою 

розповсюдження 

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” 

60 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Перереєстрація друкованого 

засобу масової інформації з 

місцевою сферою 

розповсюдження 

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” 

61 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

району Київської 

області 

Видача дубліката свідоцтва 

про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової 

інформації з місцевою сферою 

розповсюдження 

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” 

62 КП Центр державної 

реєстрації Вишневої 

міської ради Києво-

Святошинського 

Визнання недійсним свідоцтва 

про державну реєстрацію 

друкованого засобу масової 

інформації з місцевою сферою 

Закон України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні” 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2782-12
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району Київської 

області 

розповсюдження на підставі 

повідомлення засновника 

63 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

районі Київської 

області 

 

Державна реєстрація 

земельної ділянки з видачею 

витягу з Державного 

земельного кадастру 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

64 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

районі Київської 

області 

 

Внесення до Державного 

земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

65 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

районі Київської 

області 

 

Внесення до Державного 

земельного кадастру 

відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку 

поширюються права 

суборенди, сервітуту, з 

видачею витягу 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

66 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

районі Київської 

області 

 

Внесення до Державного 

земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про 

землі в межах територій 

адміністративно-

територіальних одиниць з 

видачею витягу 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

67 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

Державна реєстрація 

обмежень у використанні 

земель з видачею витягу 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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районі Київської 

області 

 

68 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

районі Київської 

області 

 

Внесення до Державного 

земельного кадастру 

відомостей про обмеження у 

використанні земель, 

встановлені законами та 

прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими 

актами, з видачею витягу 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

69 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

районі Київської 

області 

 

Виправлення технічної 

помилки у відомостях з 

Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, 

що здійснює його ведення, з 

видачею витягу 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

70 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

районі Київської 

області 

 

Надання відомостей з 

Державного земельного 

кадастру у формі: 

1) витягу з Державного 

земельного кадастру про: 

землі в межах території 

адміністративно-

територіальних одиниць 

обмеження у використанні 

земель земельну ділянку; 

2) довідки, що містить 

узагальнену інформацію про 

землі (території); 

3) викопіювань з кадастрової 

карти (плану) та іншої 

картографічної документації 

Закон України “Про Державний земельний кадастр” 

71 Управління 

Держгеокадастру у 

Видача довідки про:  

1) наявність та розмір 

Земельний кодекс України 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2768-14
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Києво-

Святошинському 

районі Київської 

області 

 

земельної частки (паю)  

2) наявність у Державному 

земельному кадастрі 

відомостей про одержання у 

власність земельної ділянки у 

межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом 

її цільового призначення 

(використання) 

72 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

районі Київської 

області 

 

Видача відомостей з 

документації із землеустрою, 

що включена до Державного 

фонду документації із 

землеустрою 

Закон України “Про землеустрій” 

73 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

районі Київської 

області 

 

Видача довідки з державної 

статистичної звітності про 

наявність земель та розподіл їх 

за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями 

Закон України “Про землеустрій” 

74 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

районі Київської 

області 

 

Видача витягу з Державного 

реєстру сертифікованих 

інженерів-землевпорядникі 

Закон України “Про землеустрій” 

75 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

районі Київської 

Видача витягу з технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку земельної 

ділянки 

Закон України “Про оцінку земель” 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/858-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/858-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/858-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1378-15
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області 

 

76 Управління 

Держгеокадастру у 

Києво-

Святошинському 

районі Київської 

області 

 

Видача витягу з Державного 

реєстру сертифікованих 

інженерів-геодезистів 

Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” 

77 Києво-Святошинська 

РУ ГУ 

Держсанепідслужби 

Видача фізичним особам 

висновку державної санітарно-

епідеміологічної експертизи 

діючих об’єктів 

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення” 

78 Києво-Святошинський 

РВ ГУ ДСНСУ у 

Київській області 

Реєстрація декларації 

відповідності матеріально-

технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам 

законодавства з питань 

пожежної безпеки 

Кодекс цивільного захисту України 

79 Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю Виконавчого 

комітету Вишневої 

міської ради 

Реєстрація декларації 

(внесення змін до декларації) 

про початок виконання 

підготовчих робіт 

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 

80 Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю Виконавчого 

комітету Вишневої 

міської ради 

Реєстрація декларації 

(внесення змін до декларації) 

про початок виконання 

будівельних робіт 

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 

81 Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю Виконавчого 

комітету Вишневої 

Реєстрація декларації 

(внесення змін до декларації) 

про готовність об’єкта до 

експлуатації 

Закон України “Про регулювання містобудівної діяльності” 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/353-14
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
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міської ради 

82 Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю Виконавчого 

комітету Вишневої 

міської ради 

Видача (переоформлення, 

видача дублікатів, 

анулювання) документів 

дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності 

Закони України “Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності”, “Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності” 

83 Головне управління 

Держпраці у Київській 

області 

Реєстрація декларації 

відповідності матеріально-

технічної бази вимогам 

законодавства з охорони 

праці* 

Закон України “Про охорону праці” 

84 Головне управління 

Держпраці у Київській 

області 

Відомча реєстрація 

великотоннажних та інших 

технологічних транспортних 

засобів, що не підлягають 

експлуатації на вулично-

дорожній мережі загального 

користування* 

Закон України “Про дорожній рух” 

 

*Надання послуг здійснюється через центри надання адміністративних послуг, утворені при Київській міській 

держадміністрації, міських радах (їх виконавчих органах) населених пунктів, які є адміністративними центрами 

областей, а також через інші центри, утворені згідно із Законом України “Про адміністративні послуги”, на 

основі узгоджених рішень між суб’єктами надання адміністративних послуг та органами, якими утворено такі 

центри.     

**** Надання послуг ДМС здійснюється через центри надання адміністративних послуг. До запровадження в 

повному обсязі належного технічного забезпечення центрів надання адміністративних послуг такі послуги 

надаються центрами надання адміністративних послуг або ДМС. 

 

                 Міський голова                                                                                                                              І.В. Діков 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3392-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2806-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2694-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3353-12
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5203-17

