
 

 

УКРАЇНА 

Первомайська міська рада Харківської області 

61 сесія 6 скликання 

 

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 28 лютого  2020  року                                                           № 1499-69/7 

м.Первомайський 
 

Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються  

через Центр надання адміністративних  

послуг в м.Первомайський  

 

На виконання Закону України «Про адміністративні послуги», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.10.2017 року № 782-р «Про 

внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України  від 16.05.2014 

року  № 523 «Деякі питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг», у зв'язку з 

ліквідацією як юридичних осіб публічного права територіальних органів 

Міністерства юстиції, у тому числі Головного територіального управління 

юстиції у Харківській області та утворенням міжрегіональних територіальних 

органів Міністерства юстиції України, відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09 жовтня 2019 р. № 870 «Деякі питання територіальних 

органів Міністерства юстиції» Східне міжрегіональне управління Міністерства 

юстиції (м. Харків), на підставі Угоди про співпрацю між Східним 

міжрегіональним управління Міністерства юстиції (м.Харків) та 

Первомайською міською радою Харківської області з метою створення 

сприятливих умов для реалізації фізичними особами прав на отримання 

адміністративних послуг та забезпечення реалізації передбачених 

Конституцією України прав громадян на свободу об'єднання та доступності 

адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань 

та статутів територіальних громад, керуючись ст.25 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» міська рада міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр 

надання адміністративних послуг в м. Первомайський:   

1.1.  органів місцевого самоврядування (додаток 1); 
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1.2.  органів виконавчої влади (додаток 2); 

1.3. органів виконавчої влади, які надаються представниками суб’єктів надання 

адміністративних послуг у приміщенні Центру надання адміністративних 

послуг в м. Первомайський за погодженим графіком прийому громадян 

(додаток 3). 

2. Центру надання адміністративних послуг в м.Первомайський здійснити 

заходи щодо оприлюднення Переліку адміністративних послуг, які надаються 

через Центр надання адміністративних послуг в м. Первомайський. 

3. Рішення міської ради від 24 січня 2019 року № 1126-54/7 «Про затвердження 

Переліку адміністративних послуг, які надаються у Центрі надання 

адміністративних послуг в м.Первомайський», рішення міської ради від 25 

квітня 2019 року №1214-58/7 «Про внесення змін до рішення міської ради від 

24 січня 2019 року № 1126-54/7 «Про затвердження Переліку адміністративних 

послуг, які надаються у Центрі надання адміністративних послуг в 

м.Первомайський», рішення міської ради від 29 серпня 2019 року № 1321-62/7  

«Про внесення змін до рішення міської ради від 24 січня 2019 року № 1126-54/7 

«Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які надаються у Центрі 

надання адміністративних послуг в м.Первомайський» (зі змінами), рішення 

міської ради від 26 вересня 2019 року № 1335-63/7  «Про внесення змін до 

рішення міської ради від 24 січня 2019 року № 1126-54/7 «Про затвердження 

Переліку адміністративних послуг, які надаються у Центрі надання 

адміністративних послуг в м.Первомайський» (зі змінами), рішення міської 

ради від 07 листопада 2019 року № 1359-64/7  «Про внесення змін до рішення 

міської ради від 24 січня 2019 року № 1126-54/7 «Про затвердження Переліку 

адміністративних послуг, які надаються у Центрі надання адміністративних 

послуг в м.Первомайський» (зі змінами), рішення міської ради від 19 грудня 

2019 року № 1412-67/7  «Про внесення змін до рішення міської ради від 24 січня 

2019 року № 1126-54/7 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

які надаються у Центрі надання адміністративних послуг в м.Первомайський» 

(зі змінами), вважати такими що втратили чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Первомайської міської ради Коваленка Дениса. 

 

 

Міський голова               оригінал підписано   Микола БАКШЕЄВ 
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Додаток 1  

до рішення міської ради  

7 скликання  

від 28  лютого 2020 року № 1499-69/7 

 

Перелік адміністративних послуг  

органів місцевого самоврядування, які надаються через Центр надання 

адміністративних послуг в м. Первомайський 

   

№ 

п/п 

Код 

послуги 

Найменування 

адміністративної 

послуги 

Правові підстави для 

надання 

адміністративної 

послуги 

Суб'єкт надання 

адміністративних 

послуг 

1 01-01 
Зняття з реєстрації місця 

проживання 

Закон України «Про 

свободу пересування та 

вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

від 11.12.2003 № 1382-

ІV; Постанова КМУ № 

207 від 02.03.2016 р. 

«Про затвердження 

Правил реєстрації 

місця проживання та 

Порядку передачі 

органами реєстрації 

інформації до Єдиного 

державного 

демографічного 

реєстру» 

Відділ реєстрації 

місця проживання 

фізичних осіб 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

2 
01-02-

01 

Реєстрація місця 

проживання 

Закон України «Про 

свободу пересування та 

вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

від 11.12.2003 № 1382-

ІV; Постанова КМУ № 

207 від 02.03.2016 р. 

«Про затвердження 

Правил реєстрації 

місця проживання та 

Порядку передачі 

органами реєстрації 

інформації до Єдиного 

державного 

демографічного 

реєстру» 

Відділ реєстрації 

місця проживання 

фізичних осіб 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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3 
01-02-

02 

Реєстрація місця 

перебування 

Закон України «Про 

свободу пересування та 

вільний вибір місця 

проживання в Україні» 

від 11.12.2003 № 1382-

ІV; Постанова КМУ № 

207 від 02.03.2016 р. 

«Про затвердження 

Правил реєстрації 

місця проживання та 

Порядку передачі 

органами реєстрації 

інформації до Єдиного 

державного 

демографічного 

реєстру» 

Відділ реєстрації 

місця проживання 

фізичних осіб 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

4 02-01 

Видача рішення про 

надання дозволу на 

створення органу 

самоорганізації 

населення 

Закон України «Про 

органи самоорганізації 

населення», стаття 9; 

постанова Верховної 

Ради України від 

17.12.1993 № 3748-ХІ 

«Про затвердження 

Положення про 

загальні збори 

громадян за місцем 

проживання в Україні» 

Юридичний відділ 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

5 03-01 

Надання дозволу на 

вчинення правочинів 

щодо нерухомого майна, 

право власності на яке  

або право користування  

яким має дитина 

статті 171, 177 

Сімейного кодексу 

України, статті 32, 720 

Цивільного кодексу 

України, стаття 12 

Закону України «Про 

основи соціального 

захисту бездомних осіб 

і безпритульних дітей», 

статті 17, 18 Закону 

України «Про охорону 

дитинства» 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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6 03-02 

Надання дозволу на зміну 

прізвища та/або ім’я 

дитини 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

24.09.2008 № 866 

«Питання діяльності 

органів опіки та 

піклування, пов’язаної 

із захистом прав 

дитини», Постанова 

Кабінету Міністрів 

України від 11.07.2007 

№ 915 «Про 

затвердження порядку 

розгляду заяв про зміну 

імені (прізвища, 

власного імені, по 

батькові) фізичної 

особи» 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

7 03-03 

Про визначення одному з 

батьків (родичам), що 

проживає окремо від 

дитини, способів участі у 

її вихованні та усунення 

перешкод у спілкуванні 

Цивільний кодекс 

України; Сімейний 

кодекс України; Закон 

України «Про охорону 

дитинства»; Закон 

України «Про 

забезпечення 

організаційно-правових 

умов соціального 

захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених 

батьківського 

піклування»; 

Служба у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

8 04-01 

Видача "Посвідчення 

батьків багатодітної сім'ї" 

та "Посвідчення дитини з 

багатодітної сім'ї" 

Закон України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України з питань 

соціального захисту 

багатодітних сімей" від 

19.05.2009 року 

№1343/VІ, Постанова 

КМУ від 02.03.2010 

№209 "Деякі питання 

виготовлення і видачі 

посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної 

сім'ї" 

Відділ у справах 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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9 04-02 

Продовження строку дії 

""Посвідчення батьків 

багатодітної сім'ї" та 

"Посвідчення дитини з 

багатодітної сім'ї" з даної 

сім'ї у зв'язку з 

народженням дитини 

Закон України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України з питань 

соціального захисту 

багатодітних сімей" від 

19.05.2009 року 

№1343/VІ, Постанова 

КМУ від 02.03.2010 

№209 "Деякі питання 

виготовлення і видачі 

посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної 

сім'ї" 

Відділ у справах 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

10 04-03 

Продовження строку дії 

"Посвідчення батьків 

багатодітної сім'ї" та 

"Посвідчення дитини з 

багатодітної сім'ї" у 

зв'язку з навчанням 

дитини з даної сім'ї за 

денною формою 

навчання 

Закон України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України з питань 

соціального захисту 

багатодітних сімей" від 

19.05.2009 року 

№1343/VІ, Постанова 

КМУ від 02.03.2010 

№209 "Деякі питання 

виготовлення і видачі 

посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної 

сім'ї" 

Відділ у справах 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

11 04-04 

Продовження строку дії 

"Посвідчення батьків 

багатодітної сім'ї" та 

"Посвідчення дитини з 

багатодітної сім'ї" у 

зв'язку з досягненням 14 

річчя 

Закон України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України з питань 

соціального захисту 

багатодітних сімей" від 

19.05.2009 року 

№1343/VІ, Постанова 

КМУ від 02.03.2010 

№209 "Деякі питання 

виготовлення і видачі 

посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної 

сім'ї" 

Відділ у справах 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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12 04-05 

Поновлення  

"Посвідчення батьків 

багатодітної сім'ї" та 

"Посвідчення дитини з 

багатодітної сім'ї" 

Закон України «Про 

внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України з питань 

соціального захисту 

багатодітних сімей" від 

19.05.2009 року 

№1343/VІ, Постанова 

КМУ від 02.03.2010 

№209 "Деякі питання 

виготовлення і видачі 

посвідчень батьків та 

дитини з багатодітної 

сім'ї" 

Відділ у справах 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

13 04-06 

Видача путівок на 

оздоровлення  дітей 

пільгових категорій 

Закон України “Про 

оздоровлення та 

відпочинок дітей” (зі 

змінами), постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 17.07.2009 

року № 734 “Про 

затвердження Порядку 

направлення дітей до 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку за рахунок 

коштів державного 

бюджету”, Постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 4.02.2009 

року № 71 “Про 

затвердження Порядку 

використання коштів, 

передбачених у 

державному бюджеті 

для організації 

оздоровлення та 

відпочинку дітей у 

дитячих центрах 

“Артек” і “Молода 

Гвардія” (зі змінами),  

Відділ у справах 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

14 04-07 

 

Реєстрація у банку даних 

дітей пільгових категорій, 

які потребують  

Закон України “Про 

оздоровлення та 

відпочинок дітей” (зі 

змінами), постанови 

Кабінету Міністрів 

Відділ  у справах 

молоді та спорту 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 
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оздоровлення  та 

відпочинку за рахунок 

бюджетних коштів 

України від 17.07.2009 

року № 734 “Про 

затвердження Порядку 

направлення дітей до 

дитячих закладів 

оздоровлення та 

відпочинку за рахунок 

коштів державного 

бюджету”, Постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 4.02.2009 

року № 71 “Про 

затвердження Порядку 

використання коштів, 

передбачених у 

державному бюджеті 

для організації 

оздоровлення та 

відпочинку дітей у 

дитячих центрах 

“Артек” і “Молода 

Гвардія” (зі змінами) 

міської ради 

Харківської 

області 

15 05-01 

Рішення про надання 

дозволу на розроблення 

проекту землеустрою 

щодо відведення 

земельної ділянки в 

оренду, у власність, в 

постійне користування 

Земельний Кодекс 

України, ст. 118 – 123; 

Закон України «Про 

землеустрій», ст. 25, 

50; Закон України «Про 

перелік документів 

дозвільного характеру 

у сфері господарської 

діяльності» 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

16 05-02 

Рішення про 

затвердження проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки  у власність, в 

оренду, в постійне 

користування 

Земельний Кодекс 

України ст. 19, 20, 21, 

116, 118, 121, 123, 124, 

126, 186, 186-1;  Закон 

України «Про 

землеустрій» ст. 25, 50;  

Закон України «Про 

оренду землі» 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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17 05-03 

Рішення про надання 

дозволу на розроблення 

проекту землеустрою 

щодо відведення 

земельної ділянки 

шляхом зміни цільового 

призначення 

 Земельний Кодекс 

України, ст. 19, 20, 21; 

«Про землеустрій», ст. 

25, 50; «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності», ст.24                                                                                                                                             

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

18 05-04 

Рішення про 

затвердження проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки шляхом зміни 

цільового призначення 

Земельний Кодекс 

України ст. 19, 20, 21, 

123, 186, 186-1; Закон 

України «Про 

землеустрій» ст. 25, 50      

«Про регулювання 

містобудівної 

діяльності», ст.24 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

19 05-05 

Рішення про надання 

дозволу на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо 

встановлення меж 

земельної ділянки в 

оренду, у власність, в 

постійне користування 

Земельний Кодекс 

України 1 ст. 116, 118, 

120, 123 «Про 

землеустрій», 1 ст. 22, 

25, 55 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

20 05-06 

Рішення про 

затвердження технічної 

документації із 

землеустрою щодо 

встановлення меж 

земельної ділянки в 

оренду, у власність, в 

постійне користування 

Земельний Кодекс 

України ст. 19, 20, 21, 

93, 116, 118, 121, 123, 

124, 126; «Про 

землеустрій» ст. 25, 55 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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21 05-07 

Рішення про надання 

дозволу на розроблення 

технічної документації із 

землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних 

ділянок 

Закон України «Про 

місцеве  

самоврядування» ст.26; 

Земельний Кодекс 

України, ст. 12, ст. 79-

1; Закон України «Про 

землеустрій», ст. ст. 22, 

25, 56 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

22 05-08 

Рішення про 

затвердження технічної 

документації із 

землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних 

ділянок 

Земельний Кодекс 

України, ст. 12, ст. 79-

1,    ст. 126, ст. 186; 

Закон України «Про 

землеустрій», ст. 25, ст. 

56 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

23 05-09 

Рішення про внесення 

змін до рішень міської 

ради щодо регулювання 

земельних відносин 

Закон України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні» ст. 26 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

24 05-10 

Рішення про надання 

згоди на викуп земельної 

ділянки 

несільськогосподарського 

призначення 

Земельний кодекс 

України, ст. 127, 128, 

129, 201 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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25 05-11 

Рішення про продаж 

земельної ділянки  

несільськогосподарського 

призначення у власність 

Земельний кодекс 

України, ст. 127, 128, 

129, 201 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

26 05-12 

Надання висновку про 

погодження проекту 

землеустрою щодо 

відведення земельної 

ділянки 

Земельний кодекс 

України ст. 186-1 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

27 05-13 

Надання викопіювання із 

генерального плану (М 

15000) та детального 

плану (М 15000) м. 

Первомайський 

ст. ст. 5, 8, 17, 19, 24 

Закону України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

28 05-14 

Рішення про поновлення 

(продовження) договору 

оренди земельної ділянки 

Земельний кодекс 

України ст. 93, 123, 

124, 126; Закон України 

«Про оренду землі» ст. 

33 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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29 05-15 

Рішення про надання 

дозволу на укладання 

договору оренди 

земельної ділянки 

Земельний кодекс 

України ст. 93, 123, 

124, 126; Закон України 

«Про оренду землі» ст. 

16 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

30 05-16 

Рішення про припинення 

права користування 

земельною ділянкою 

Земельний кодекс 

України ст. 141, 142 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

31 05-17 

Рішення про припинення 

права оренди на земельну 

ділянку 

Земельний кодекс 

України ст. 141, 142 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

32 05-18 

Рішення про надання 

дозволу на передачу в 

суборенду орендованої 

земельної ділянки (або її 

частини) 

Закон України «Про 

оренду землі», ст. 8 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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33 05-19 

Оформлення договорів 

оренди землі: первинний, 

поновлення, припинення 

(розірвання) та внесення 

змін 

Земельний кодекс 

України ст. 93, 123, 

124, 126 Закон України 

«Про оренду землі" 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

34 05-20 

Надання (внесення змін) 

до будівельного паспорту 

забудови земельної 

ділянки 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності», ст. 27; 

Наказ Міністерства 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства України 

05.07.11 № 103 «Про 

затвердження Порядку 

видачі будівельного 

паспорта забудови 

земельної ділянки» 

зареєстрований в 

Міністерстві юстиції 

України 22.07.2011 

року за  № 902/19640 

(зі змінами) 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

35 05-21 

Надання містобудівних 

умов та обмежень для 

проектування об’єкта 

будівництва 

ст. 29 Закону України 

«Про регулювання 

містобудівної 

діяльності»; ст. 31 

Закону України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні»; Наказ 

Міністерства 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства України 

06.11.2017 № 289 « Про 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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затвердження Переліку 

об’єктів будівництва, 

для проектування яких 

містобудівні умови та 

обмеження не 

надаються» 

зареєстрований в 

Міністерстві юстиції 

України 27.11.2017 

року за  №1437/31305 

36 05-22 

Оформлення паспорта 

прив’язки тимчасової 

споруди 

ст. 28 Закону України 

«Про регулювання 

містобудівної 

діяльності»; ст. 31 

Закону України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні»; Наказ 

Міністерства 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства України 

від 21 жовтня 2011 

року № 244, 068 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

37 05-23 

Погодження місця 

розміщення тимчасової 

споруди 

ст. 28 Закону України 

«Про регулювання 

містобудівної 

діяльності»; ст. 31 

Закону України «Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні»; Наказ 

Міністерства 

регіонального 

розвитку, будівництва 

та житлово-

комунального 

господарства України 

від 21 жовтня 2011 

року № 244 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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38 05-24 

Присвоєння поштової 

адреси нерухомому 

майну  

Земельний Кодекс 

України, Закон України  

«Про засади державної 

регуляторної політики 

у сфері господарської 

діяльності»; п. 41 ч. 1 

ст. 26, ст. 59, Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

39 05-25 

Надання дозволу на 

розміщення зовнішньої 

реклами 

ст. 16 Закону України 

«Про рекламу» від 

03.07.1996 р. № 270/96-

ВР; Закон України 

«Про дозвільну 

систему у сфері 

господарської 

діяльності» від 

06.09.2005р. № 2806-

ІУ; Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Про затвердження 

Типових правил 

розміщення зовнішньої 

реклами» від 

29.12.2003 р. № 2067 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

40 
05-25-

01 

Внесення змін до дозволу 

на розміщення 

зовнішньої реклами 

 

ст. 16 Закону України 

«Про рекламу» від 

03.07.1996 р. № 270/96-

ВР; Закон України 

«Про дозвільну 

систему у сфері 

господарської 

діяльності» від 

06.09.2005р. № 2806-

ІУ; Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Про затвердження 

Типових правил 

розміщення зовнішньої 

реклами» від 

29.12.2003 р. № 2067 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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41 
05-25-

02 

Переоформлення дозволу 

на розміщення 

зовнішньої реклами 

 

ст. 16 Закону України 

«Про рекламу» від 

03.07.1996 р. № 270/96-

ВР; Закон України 

«Про дозвільну 

систему у сфері 

господарської 

діяльності» від 

06.09.2005р. № 2806-

ІУ; Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Про затвердження 

Типових правил 

розміщення зовнішньої 

реклами» від 

29.12.2003 р. № 2067 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

42 
05-25-

03 

Продовження строку дії 

дозволу на розміщення 

зовнішньої реклами 

 

ст. 16 Закону України 

«Про рекламу» від 

03.07.1996 р. № 270/96-

ВР; Закон України 

«Про дозвільну 

систему у сфері 

господарської 

діяльності» від 

06.09.2005р. № 2806-

ІУ; Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Про затвердження 

Типових правил 

розміщення зовнішньої 

реклами» від 

29.12.2003 р. № 2067 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

43 
05-25-

04 

Анулювання дозволу на 

розміщення зовнішньої 

реклами 

ст. 16 Закону України 

«Про рекламу» від 

03.07.1996 р. № 270/96-

ВР; Закон України 

«Про дозвільну 

систему у сфері 

господарської 

діяльності» від 

06.09.2005р. № 2806-

ІУ; Постанова Кабінету 

Міністрів України 

«Про затвердження 

Типових правил 

розміщення зовнішньої 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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реклами» від 

29.12.2003 р. № 2067 

44 05-26 

Видача дозволу на 

перепланування чи 

переобладнання 

житлового 

будинку/квартири/ 

нежитлових приміщень в 

житлових будинках 

Закон України “Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні”, ст. 40; ЖК 

Української РСР, ст. 

152; Правила 

утримання жилих 

будинків та 

прибудинкових 

територій, 

затверджених наказом 

Держжитлокомунгоспу 

України від 17.05.05 р. 

№ 76, п. 1.4 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

45 05-27 

Рішення про включення 

земельної ділянки до 

переліку, право оренди 

якої підлягає продажу на 

конкурентних засадах 

(земельних торгах) 

ст. 134,135,136 

Земельного кодексу 

України 

Відділ 

архітектури, 

будівництва та 

земельних 

відносин 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

46 06-01 

Державна реєстрація 

створення юридичної 

особи (крім громадського 

формування) 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

47 06-02 

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 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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установчих документів 

юридичної особи (крім 

громадського 

формування) 

48 06-03 

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” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

49 06-04 

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” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

50 06-05 

Державна реєстрація 

включення відомостей 

про юридичну особу, 

зареєстровану до 1 липня 

2004р., відомості про яку 

не містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(крім громадського 

формування) 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

51 06-06 

Державна реєстрація 

рішення про виділ 

юридичної особи (крім 

громадського 

формування) 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

52 06-07 

Державна реєстрація 

рішення про припинення 

юридичної особи (крім 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 
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громадського 

формування) 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

53 06-08 

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” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

54 06-09 

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” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

55 06-10 

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” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

56 06-11 

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” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

57 06-12 

Державна реєстрація 

створення 

відокремленого 

підрозділу юридичної 

особи (крім громадського 

формування) 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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58 06-13 

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” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

59 06-14 

Державна реєстрація 

припинення 

відокремленого 

підрозділу юридичної 

особи (крім громадського 

формування) 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

60 06-15 

Державна реєстрація 

фізичної особи - 

підприємця 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

61 06-16 

Державна реєстрація 

включення відомостей 

про фізичну особу - 

підприємця, 

зареєстровану до 1 липня 

2004р., 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” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

62  06-17 

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” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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 63 06-18 

Державна реєстрація 

припинення 

підприємницької 

діяльності фізичної особи 

- підприємця за її 

рішенням 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

 64 06-19 

Видача документів, що 

містяться в реєстраційній 

справі відповідної 

юридичної особи, 

фізичної особи-

підприємця 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

65 06-20 

Державна реєстрація 

права власності на 

нерухоме майно 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

66 
06-20-

01 

Державна реєстрація 

права власності на 

нерухоме майно у 

скорочені  терміни у 

строк 2 робочі дні 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

67 
06-20-

02 

Державна реєстрація 

права власності на 

нерухоме майно у 

скорочені  терміни у 

строк 1 робочій день  

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

68 
06-20-

03 

Державна реєстрація 

права власності на 

нерухоме майно у 

скорочені  терміни у 

строк 2 години 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 
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 міської ради 

Харківської 

області 

69 06-21 

Державна реєстрація 

іншого речового права на 

нерухоме майно 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

 70 
06-21-

01 

Державна реєстрація 

іншого речового права на 

нерухоме майно у строк 2 

робочих дні  з дня 

реєстрації відповідної 

заяви 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

 71 
06-21-

02 

Державна реєстрація 

іншого речового права на 

нерухоме майно у строк 1 

робочий день з дня 

реєстрації відповідної 

заяви 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

 72 
06-21-

03 

Державна реєстрація 

іншого речового права на 

нерухоме майно у строк 2 

години з дня реєстрації 

відповідної заяви 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

73 06-22 

Державна реєстрація 

обтяження речового 

права на нерухоме майно 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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74 06-23 

Взяття на облік 

безхазяйного нерухомого 

майна 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

75 06-24 

Внесення змін до записів 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно у зв’язку 

з допущенням технічної 

помилки 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

76 06-25 

Скасування запису 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно, 

скасування державної 

реєстрації речових прав 

на нерухоме майно та їх 

обтяжень, скасування 

рішення державного 

реєстратора (за рішення 

суду) 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

77 06-26 
Заборона вчинення 

реєстраційних дій 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

78 07-01 

Надання субсидії для 

відшкодування витрат на 

оплату житлово-

комунальних послуг, 

придбання скрапленого 

газу, твердого та рідкого 

пічного побутового 

палива 

Положення «Про 

порядок призначення 

та надання населенню 

субсидій для 

відшкодування витрат 

на оплату житлово-

комунальних послуг, 

придбання скрапленого 

газу, твердого та 

рідкого пічного 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 
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побутового палива», 

затверджене 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

21.10.1995 № 848; 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

27.07.1998 № 1156 

«Про новий розмір 

витрат на оплату 

житловокомунальних 

послуг, придбання 

скрапленого газу, 

твердого та пічного 

побутового (рідкого) 

палива у разі надання 

житлової субсидії».  

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

06.08.2014 № 409 «Про 

встановлення 

державних соціальних 

стандартів у сфері 

житлово-комунального 

обслуговування», із 

змінами  

79 07-02 

Надання пільги на 

придбання твердого та 

рідкого пічного палива і 

скрапленого газу 

Закон України «Про 

статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального 

захисту»  ст.12п.6, 

ст.13п.6, ст.14.п.6, 

ст.15,п.6, «Про охорону 

дитинства» ст.13, п.3, , 

Бюджетний кодекс 

України,  «Про статус і 

соціальний захист 

громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи»№796-ХІІ 

від 28 лютого 

1991р.;ст.20,21 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

31.01.2007 року №77 

«Про затвердження 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 
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Порядку надання пільг 

на придбання твердого 

палива і скрапленого 

газу за рахунок 

субвенцій з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам » 

Постанова Кабінету 

Міністрів України „ 

Про Єдиний державний 

автоматизований 

реєстр осіб, які мають 

право на пільги ”№ 117 

від 29 січня 2003р.; 

80 07-03 

Надання державної 

допомоги  у зв’язку з 

вагітністю та пологами 

особам, які не 

застраховані в системі 

загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування 

Закон України «Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми» від 

21.11.1992 № 2811-ХІІ 

(зі змінами та 

доповненнями); 

Порядок призначення і 

виплати державної 

допомоги сім’ям з 

дітьми, затверджений 

постановою КМУ від 

27.12.2001 № 1751 (зі 

змінами та 

доповненнями).  

Наказ Міністерства 

соціальної політики 

України від 21.04.2015 

№ 441 «Про 

затвердження форми 

заяви про призначення 

усіх видів соціальної 

допомоги, компенсацій 

та пільг» 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

81 07-04 

Надання державної 

допомоги при народженні 

дитини 

Закон України «Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми» від 

21.11.1992 № 2811-ХІІ 

(зі змінами та 

доповненнями); 

Порядок призначення і 

виплати державної 

допомоги сім’ям з 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 
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дітьми, затверджений 

постановою КМУ від 

27.12.2001 № 1751 (зі 

змінами та 

доповненнями).  

Наказ Міністерства 

соціальної політики 

України від 21.04.2015 

№ 441 «Про 

затвердження форми 

заяви про призначення 

усіх видів соціальної 

допомоги, компенсацій 

та пільг» 

82 07-05 

Надання державної 

допомоги при 

усиновленні дитини  

Закон України “Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми” 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

83 07-06 

Надання державної 

допомоги на дітей, над 

якими встановлено опіку 

чи піклування  

Закон України “Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми” 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

84 07-07 

Надання державної 

допомоги на дітей 

одиноким матерям  

Закон України “Про 

державну допомогу 

сім’ям з дітьми” 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

85 07-08 

Призначення одноразової 

винагороди жінкам, яким 

присвоєно почесне 

звання України “Мати-

героїня” 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

28.02.2011 № 268 «Про 

виплату одноразової 

винагороди жінкам, 

яким присвоєно 

почесне звання України 

«Мати-героїня», та 

одноразової 

матеріальної допомоги 

особам, які 

постраждали від 

торгівлі людьми»; 

Наказ Міністерства 

соціальної політики 

України від 21.04.2015 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12
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№ 441 «Про 

затвердження форми 

заяви про призначення 

усіх видів соціальної 

допомоги, компенсацій 

та пільг» 

86 07-09 

Надання матеріальної 

допомоги 

малозабезпеченим 

громадянам міста та 

особам, звільненим з 

місць позбавлення волі 

Закон України “Про 

місцеве 

самоврядування в 

Україні”, п. 20. ч. 4 ст. 

42; Закон України “Про 

звернення громадян”; 

Розпорядження 

міського голови від 

09.11.2011 р. № 27 

“Про затвердження 

складу комісії та 

Положення про 

комісію по наданню 

матеріальної допомоги 

малозабезпеченим 

громадянам міста та 

особам, звільненим з 

місць позбавлення 

волі” (зі змінами) 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

87 07-10 

Надання тимчасової 

державної допомоги 

дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати 

аліментів або не мають 

можливості утримувати 

дитину або місце їх 

проживання невідоме 

Сімейний кодекс 

України 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

88 07-11 

Прийняття рішення щодо 

соціального 

обслуговування особи 

територіальним центром 

соціального 

обслуговування (надання 

соціальних послуг) 

Закон України “Про 

соціальні послуги” 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

89 07-12 

Видача довідки для 

отримання пільг 

інвалідам, які не мають 

права на пенсію чи 

соціальну допомогу 

Закон України “Про 

основи соціальної 

захищеності інвалідів в 

Україні” 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
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90 07-13 

Видача особі подання про 

можливість призначення 

її опікуном або 

піклувальником 

повнолітньої недієздатної 

особи або особи, 

цивільна дієздатність якої 

обмежена 

Цивільний кодекс 

України 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

91 07-14 

Видача дозволу опікуну 

на вчинення правочинів 

щодо:  

1) відмови від майнових 

прав підопічного 2) 

видання письмових 

зобов’язань від імені 

підопічного 

3) укладення договорів, 

які підлягають 

нотаріальному 

посвідченню та (або) 

державній реєстрації, в 

тому числі договорів 

щодо поділу або обміну 

житлового будинку, 

квартири 

4) укладення договорів 

щодо іншого цінного 

майна 

5) управління нерухомим 

майном або майном, яке 

потребує постійного 

управління, власником 

якого є підопічна 

недієздатна особа 

6) передання нерухомого 

майна або майна, яке 

потребує постійного 

управління, власником 

якого є підопічна 

недієздатна особа, за 

договором в управління 

іншій особі 

Цивільний кодекс 

України 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
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92 07-15 

Видача піклувальнику 

дозволу на надання згоди 

особі, дієздатність якої 

обмежена, на вчинення 

правочинів щодо: 

1) відмови від майнових 

прав підопічного 

2) видання письмових 

зобов’язань від імені 

підопічного 

3) укладення договорів, 

які підлягають 

нотаріальному 

посвідченню та (або) 

державній реєстрації, в 

тому числі щодо поділу 

або обміну житлового 

будинку, квартири 

4) укладення договорів 

щодо іншого цінного 

майна 

Цивільний кодекс 

України 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

93 07-16 

Призначення одноразової 

матеріальної допомоги 

непрацюючим 

малозабезпеченим 

особам, особам з 

інвалідністю та дітям з 

інвалідністю 

Закон України “Про 

основи соціальної 

захищеності інвалідів в 

Україні”, Закон 

України  «Про основні 

засади соціального 

захисту ветеранів праці 

та інших громадян 

похилого віку в Україні 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

94 07-17 

Видача направлення на 

проходження обласної, 

центральної міської у мм. 

Києві та Севастополі 

медико-соціальної 

експертної комісії для 

взяття на облік для 

забезпечення інвалідів 

автомобілем 

Закон України “Про 

реабілітацію інвалідів в 

Україні” 

Управління 

соціального 

захисту населення 

Первомайської 

міської ради 

95 08-01 

Подання повідомлення 

про початок виконання 

підготовчих робіт 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2961-15
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Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

96 08-02 

Подання повідомлення 

про зміну даних у 

повідомленні про початок 

виконання підготовчих 

робіт 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

97 08-03 

Подання повідомлення 

про початок виконання 

будівельних робіт щодо 

об’єктів, будівництво 

яких здійснюється на 

підставі будівельного 

паспорта 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

98 08-04 

Подання повідомлення 

про зміну даних у 

повідомленні про початок 

виконання будівельних 

робіт щодо об’єктів, 

будівництво яких 

здійснюється на підставі 

будівельного паспорта 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 
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комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

99 08-05 

Подання повідомлення 

про початок виконання 

будівельних робіт щодо 

об’єктів, що за класом 

наслідків 

(відповідальності) 

належать до об’єктів з 

незначними наслідками 

(СС1) 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

100 08-06 

Подання повідомлення 

про зміну даних у 

повідомленні про початок 

виконання будівельних 

робіт щодо об’єктів, що 

за класом наслідків 

(відповідальності) 

належать до об’єктів з 

незначними наслідками 

(СС1) 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

101 08-07 

Реєстрація декларації про 

готовність до 

експлуатації об’єкта, 

будівництво якого 

здійснено на підставі 

будівельного паспорта 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 
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Харківської 

області 

102 08-08 

Внесення змін до 

декларації про готовність 

до експлуатації об’єкта, 

будівництво якого 

здійснено на підставі 

будівельного паспорта 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

103 08-09 

Реєстрація декларації про 

готовність до 

експлуатації об’єкта, що 

за класом наслідків 

(відповідальності) 

належить до об’єктів з 

незначними наслідками 

(СС1) 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

104 08-10 

Внесення змін до 

декларації про готовність 

до експлуатації об’єкта, 

що за класом наслідків 

(відповідальності) 

належить до об’єктів з 

незначними наслідками 

(СС1) 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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105 08-11 

Реєстрація декларації про 

готовність до 

експлуатації самочинно 

збудованого об’єкта, на 

яке визнано право 

власності за рішенням 

суду 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

106 08-12 

Внесення змін до 

декларації про готовність 

до експлуатації 

самочинно збудованого 

об’єкта, на яке визнано 

право власності за 

рішенням суду 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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107 08-13 

Реєстрація декларації про 

готовність до 

експлуатації 

індивідуальних 

(садибних) житлових 

будинків, садових, 

дачних будинків, 

господарських 

(присадибних) будівель і 

споруд, будівель і споруд 

сільськогосподарського 

призначення, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) 

належить до об’єктів з 

незначними наслідками 

(СС1), збудовані на 

земельній ділянці 

відповідного цільового 

призначення без 

дозвільного документа на 

виконання будівельних 

робіт 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

108 08-14 

Внесення змін до 

декларації про готовність 

до експлуатації 

індивідуальних 

(садибних) житлових 

будинків, садових, 

дачних будинків, 

господарських 

(присадибних) будівель і 

споруд, будівель і споруд 

сільськогосподарського 

призначення, що за 

класом наслідків 

(відповідальності) 

належить до об’єктів з 

незначними наслідками 

(СС1), збудовані на 

земельній ділянці 

відповідного цільового 

призначення без 

дозвільного документа на 

виконання будівельних 

робіт  

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 



33 

109 08-15 

Скасування 

зареєстрованого 

повідомлення про 

початок виконання 

підготовчих робіт за 

заявою замовника 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

110 08-16 

Скасування 

зареєстрованого 

повідомлення про 

початок виконання 

будівельних робіт за 

заявою замовника 

Закон України «Про 

регулювання 

містобудівної 

діяльності» 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

111 08-17 

Видача дозволу на 

видалення зелених 

насаджень для 

юридичних та фізичних 

осіб, які знаходяться в 

межах території міста 

Первомайський 

Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» від 06.09.2005  

№ 2807-IV (ст. 28) 

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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112 08-18 

Видача дозволу на 

порушення об’єктів 

благоустрою 

Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» від 06.09.2005  

№ 2807-IV  

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

113 08-19 

Видача дубліката дозволу 

на порушення об’єктів 

благоустрою 

Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» від 06.09.2005  

№ 2807-IV  

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

114 08-20 

Переоформлення дозволу 

на порушення об’єктів 

благоустрою 

Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» від 06.09.2005  

№ 2807-IV  

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 08-
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21Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

115 08-21 

Анулювання дозволу на 

порушення об’єктів 

благоустрою за заявою 

суб’єкта господарювання 

Закон України «Про 

благоустрій населених 

пунктів» від 06.09.2005  

№ 2807-IV  

Відділ державного 

архітектурно-

будівельного 

контролю та 

благоустрою 

території  

Первомайської 

міської ради 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

116 09-01 

Взяття на облік громадян, 

які потребують 

поліпшення житлових 

умов  

Закони України «Про 

адміністративні 

послуги», Житловий 

Кодекс України, «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

Відділ обліку 

житла та 

управління 

об'єктами 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

117 09-02 

Надання  житлових 

приміщень, які 

знаходяться у  

комунальній власності 

територіальної громади 

міста Первомайський 

Закони України «Про 

адміністративні 

послуги», Житловий 

Кодекс України, «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень» 

Відділ обліку 

житла та 

управління 

об'єктами 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 
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118 09-03 

Видача  охоронного 

свідоцтва (бронювання 

житлової  площі) 

Закони України «Про 

адміністративні 

послуги», «Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст.73,75 

Житлового Кодексу 

України  

Відділ обліку 

житла та 

управління 

об'єктами 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

119 09-04 
Вилучення житла з числа 

службових  

Закон України «Про 

адміністративні 

послуги», 15, 125 

Житловий Кодекс 

України 

Відділ обліку 

житла та 

управління 

об'єктами 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

120 09-05 

Внесення змін до 

договорів найму на 

житлове приміщення, яке 

знаходиться у 

комунальній власності 

територіальної громади 

м. Первомайський 

Закон України «Про 

адміністративні 

послуги», статті. 

103,104,105,106,107,108 

Житлового Кодексу 

України, часті.2,статті 

824 Цивільного 

Кодексу України 

Відділ обліку 

житла та 

управління 

об'єктами 

комунальної 

власності 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

121 10-01 

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” 

Центр надання 

адміністративних 

послуг в 

м.Первомайський 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 
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Харківської 

області 

122 10-02 

Надання інформації з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно 

Закон України “Про 

державну реєстрацію 

речових прав на 

нерухоме майно та їх 

обтяжень” 

Центр надання 

адміністративних 

послуг в 

м.Первомайський 

виконавчого 

комітету 

119Первомайської 

міс120ької ради 

Харківської 

області 

123 10-03 

Надання відомостей з 

Державного земельного 

кадастру у формі  витягу 

з Державного земельного 

кадастру про земельну 

ділянку 

Закон України «Про 

Державний земельний 

кадастр» 

Центр надання 

адміністративних 

послуг в 

м.Первомайський 

виконавчого 

комітету 

Первомайської 

міської ради 

Харківської 

області 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  оригінал підписано         Денис КОВАЛЕНКО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3613-17
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       Додаток 2  

до рішення міської ради 7 скликання від 

28  лютого 2020 року № 1499-69/7 

 

Перелік адміністративних послуг органів виконавчої влади,  

які надаються через Центр надання адміністративних послуг 

 

№ 

п/п 

код 

послуги 

Найменування 

адміністративної 

послуги 

Правові підстави для 

надання 

адміністративної 

послуги 

Суб'єкт надання 

адміністративних 

послуг 

1 11-01 

Вклеювання до 

паспорта 

громадянина 

України фотокартки 

при досягненні 

громадянином 25- і 

45-річного віку 

Постанова Верховної 

Ради України від 26 

червня 1992 р. № 2503-

ХII “Про затвердження 

положень про паспорт 

громадянина України та 

про паспорт 

громадянина України 

для виїзду за кордон” 

Первомайський 

районний відділ 

Головного управління 

Державної міграційної 

служби в Харківській 

області 

2 12-01 

Державна реєстрація 

земельної ділянки з 

видачею витягу з 

Державного 

земельного кадастру 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

3 12-02 

Внесення до 

Державного 

земельного кадастру 

відомостей (змін до 

них) про земельну 

ділянку, з видачею 

витягу 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

4 12-03 

Внесення до 

Державного 

земельного кадастру 

відомостей про межі 

частини земельної 

ділянки, на яку 

поширюються права 

суборенди, 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2503-12
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сервітуту, з видачею 

витягу 

5 12-04 

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” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

6 12-05 

Державна реєстрація 

обмежень у 

використанні земель 

з видачею витягу 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

7 12-06 

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” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

8 12-07 

Виправлення 

технічної помилки у 

відомостях з 

Державного 

земельного кадастру, 

допущеної органом, 

що здійснює його 

ведення, з видачею 

витягу 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 



40 

9 12-08 

Надання відомостей 

з Державного 

земельного кадастру 

у формі  витягу з 

Державного 

земельного кадастру 

про землі в межах 

території 

адміністративно-

територіальних 

одиниць 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

10 12-09 

Надання відомостей 

з Державного 

земельного кадастру 

у формі  витягу з 

Державного 

земельного кадастру 

про обмеження у 

використанні земель 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

11 12-10 

Надання відомостей 

з Державного 

земельного кадастру 

у формі  витягу з 

Державного 

земельного кадастру 

про земельну 

ділянку 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

12 12-11 

Надання відомостей 

з Державного 

земельного кадастру 

у формі довідок, що 

містить узагальнену 

інформацію про 

землі (території) 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

13 12-12 

Надання відомостей 

з Державного 

земельного кадастру 

у формі викопіювань 

з картографічної 

основи Державного 

земельного кадастру, 

кадастрової карти 

(плану) 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 
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14 12-13 

Видача довідки про 

наявність та розмір 

земельної частки 

(паю)  

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

15 12-14 

Видача 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) 

Земельний кодекс 

України 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

16 12-15 

Видача відомостей з 

документації із 

землеустрою, що 

включена до 

Державного фонду 

документації із 

землеустрою 

Закон України "Про 

землеустрій" 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

17 12-16 

Видача довідки з 

державної 

статистичної 

звітності про 

наявність земель та 

розподіл їх за 

власниками земель, 

землекористувачами, 

угіддями 

Закон України "Про 

землеустрій" 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

18 12-17 

Видача витягу з 

технічної 

документації про 

нормативну грошову 

оцінку земельної 

ділянки 

Закон України "Про 

оцінку земель" 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 
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Держгеокадастру у 

Харківській області 

19 12-18 

Надання відомостей 

з Державного 

земельного кадастру 

у формі копій 

документів, що 

створюються під час 

ведення Державного 

земельного кадастру 

Закон України “Про 

Державний земельний 

кадастр” 

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

20 12-19 

Видача висновку про 

погодження 

документації із 

землеустрою 

Земельний кодекс 

України  

Міськрайонне 

управління у 

Первомайському 

районі та м. 

Первомайському 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Харківській області 

21 13-01 

Реєстрація 

декларації 

відповідності 

матеріально-

технічної бази 

суб’єкта 

господарювання 

вимогам 

законодавства з 

питань пожежної 

безпеки 

Кодекс цивільного 

захисту України 

Головне управління 

Державної служби 

України з 

надзвичайних ситуацій 

у Харківській області 

22 14-01 

Державна реєстрація 

включення 

відомостей про 

творчу спілку, 

територіальний 

осередок творчої 

спілки, зареєстровані 

до 01 липня 2004 

року, відомості про 

які не містяться в 

Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

професійних творчих 

працівників та творчі 

спілки», Закон України 

«Про місцеве 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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громадських 

формувань 

самоврядування в 

Україні» 

23 14-02 

Державна реєстрація 

створення творчої 

спілки, 

територіального 

осередку творчої 

спілки 

Конституція України, 

Цивільний кодекс, Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

професійних творчих 

працівників та творчі 

спілки», Закон України 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

24 14-03 

Державна реєстрація 

змін до відомостей 

про творчу спілку, 

територіальний 

осередок творчої 

спілки, що містяться 

в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань, у тому 

числі змін до 

установчих 

документів 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

професійних творчих 

працівників та творчі 

спілки», Закон України 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

25 14-04 

Державна реєстрація 

рішення про 

припинення творчої 

спілки, 

територіального 

осередку творчої 

спілки 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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об'єднання», Закон 

України «Про 

професійних творчих 

працівників та творчі 

спілки», Закон України 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

26 14-05 

Державна реєстрація 

змін складу комісії з 

припинення (комісії 

з реорганізації, 

ліквідаційної 

комісії) творчої 

спілки, 

територіального 

осередку творчої 

спілки 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

професійних творчих 

працівників та творчі 

спілки», Закон України 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

27 14-06 

Державна реєстрація 

припинення творчої 

спілки, 

територіального 

осередку творчої 

спілки в результаті 

ліквідації 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

професійних творчих 

працівників та творчі 

спілки», Закон України 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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28 14-07 

Державна реєстрація 

припинення творчої 

спілки, 

територіального 

осередку творчої 

спілки в результаті 

реорганізації 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

професійних творчих 

працівників та творчі 

спілки», Закон України 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

29 14-08 

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 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

професійні спілки, їх 

права та гарантії 

діяльності», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

30 14-09 

Державна реєстрація 

створення 

професійної спілки, 

організації 

професійних спілок, 

об'єднання 

професійних спілок 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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професійні спілки, їх 

права та гарантії 

діяльності», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

31 14-10 

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 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

професійні спілки, їх 

права та гарантії 

діяльності», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

32 14-11 

Державна реєстрація 

рішення про 

припинення 

професійної спілки, 

організації 

професійних спілок, 

об'єднання 

професійних спілок 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

професійні спілки, їх 

права та гарантії 

діяльності», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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33 14-12 

Державна реєстрація 

зміни складу комісії 

з припинення 

(комісії з 

реорганізації, 

ліквідаційної 

комісії) професійної 

спілки, організації 

професійних спілок, 

об'єднання 

професійних спілок 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

професійні спілки, їх 

права та гарантії 

діяльності», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

34 14-13 

Державна реєстрація 

припинення 

професійної спілки, 

організації 

професійних спілок, 

об'єднання 

професійних спілок 

в результаті 

ліквідації 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

професійні спілки, їх 

права та гарантії 

діяльності», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

35 14-14 

Державна реєстрація 

припинення 

професійної спілки, 

організації 

професійних спілок, 

об'єднання 

професійних спілок 

в результаті 

реорганізації 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про 

професійні спілки, їх 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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права та гарантії 

діяльності», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

36 14-15 

Державна реєстрація 

включення 

відомостей про 

організацію 

роботодавців, 

об'єднання 

організацій 

роботодавців, 

зареєстровані до 01 

липня 2004 року, 

відомості про які не 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання» Закон 

України «Про організації 

роботодавців, їх 

об'єднання, права і 

гарантії їх діяльності», 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування 

в Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

37 14-16 

Державна реєстрація 

змін до відомостей 

про організацію 

роботодавців, 

об'єднання 

організацій 

роботодавців, що 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань, у тому 

числі змін до 

установчих 

документів 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про організації 

роботодавців, їх 

об'єднання, права і 

гарантії їх діяльності», 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування 

в Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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38 14-17 

Державна реєстрація 

створення 

організації 

роботодавців, 

об'єднання 

організацій 

роботодавців 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання» Закон 

України «Про організації 

роботодавців, їх 

об'єднання, права і 

гарантії їх діяльності», 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування 

в Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

39 14-18 

Державна реєстрація 

рішення про 

припинення 

організації 

роботодавців, 

об'єднання 

організацій 

роботодавців 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про організації 

роботодавців, їх 

об'єднання, права і 

гарантії їх діяльності», 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування 

в Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

40 14-19 

Державна реєстрація 

зміни складу комісії 

з припинення 

(комісії з 

реорганізації, 

ліквідаційної 

комісії) організації 

роботодавців, 

об'єднання 

організацій 

роботодавців 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання» Закон 

України «Про організації 

роботодавців, їх 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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об'єднання, права і 

гарантії їх діяльності», 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування 

в Україні» 

41 14-20 

Державна реєстрація 

припинення 

організації 

роботодавців, 

об'єднання 

організацій 

роботодавців в 

результаті ліквідації 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання» Закон 

України «Про організації 

роботодавців, їх 

об'єднання, права і 

гарантії їх діяльності», 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування 

в Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

42 14-21 

Державна реєстрація 

припинення 

організації 

роботодавців, 

об'єднання 

організацій 

роботодавців в 

результаті 

реорганізації 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання» Закон 

України «Про організації 

роботодавців, їх 

об'єднання, права і 

гарантії їх діяльності», 

Закон України «Про 

місцеве самоврядування 

в Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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43 14-22 

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 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

44 14-23 

Державна реєстрація 

створення 

громадського 

об'єднання 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

45 14-24 

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 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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46 14-25 

Державна реєстрація 

рішення про виділ 

громадського 

об'єднання 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

47 14-26 

Державна реєстрація 

рішення про 

припинення 

громадського 

об'єднання 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

48 14-27 

Державна реєстрація 

рішення про відміну 

рішення про 

припинення 

громадського 

об'єднання 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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49 14-28 

Державна реєстрація 

зміни складу комісії 

з припинення 

(комісії з 

реорганізації, 

ліквідаційної 

комісії) 

громадського 

об'єднання 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

50 14-29 

Державна реєстрація 

припинення 

громадського 

об'єднання в 

результаті його 

ліквідації 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

51 14-30 

Державна реєстрація 

припинення 

громадського 

об'єднання в 

результаті його 

реорганізації 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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52 14-31 

Державна реєстрація 

створення 

відокремленого 

підрозділу 

громадського 

об'єднання 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

53 14-32 

Державна реєстрація 

внесення змін до 

відомостей про 

відокремлений 

підрозділ 

громадського 

об'єднання 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

54 14-33 

Державна реєстрація 

припинення 

відокремленого 

підрозділу 

громадського 

об'єднання 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про громадські 

об'єднання», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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55 14-34 

Державна 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 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про політичні 

партії в Україні», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

56 14-35 

Державна реєстрація 

створення 

структурного 

утворення 

політичної партії 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про політичні 

партії в Україні», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

57 14-36 

Державна реєстрація 

змін до відомостей 

про структурне 

утворення 

політичної партії, що 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських 

формувань 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про політичні 

партії в Україні», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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58 14-37 

Державна реєстрація 

рішення про 

припинення 

структурного 

утворення 

політичної партії 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про політичні 

партії в Україні», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

59 14-38 

Державна реєстрація 

зміни складу комісії 

з припинення 

(комісії з 

реорганізації, 

ліквідаційної 

комісії) 

структурного 

утворення 

політичної партії 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про політичні 

партії в Україні», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

60 14-39 

Державна реєстрація 

припинення 

структурного 

утворення 

політичної партії в 

результаті його 

ліквідації 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про політичні 

партії в Україні», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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61 14-40 

Державна реєстрація 

припинення 

структурного 

утворення 

політичної партії в 

результаті його 

реорганізації 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про політичні 

партії в Україні», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

62 14-41 

Державна реєстрація 

статутів 

територіальних 

громад сіл, селищ, 

міст 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

63 14-42 

Державна реєстрація 

змін до статуту 

територіальних 

громад сіл, селищ, 

міст 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

64 14-43 

Видача дубліката 

свідоцтва про 

реєстрацію статутів 

територіальних 

громад сіл, селищ, 

міст 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про місцеве 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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самоврядування в 

Україні» 

65 14-44 

Скасування 

державної реєстрації 

статуту 

територіальної 

громади 

Конституція України, 

Цивільний кодекс Закон 

України «Про державну 

реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-

підприємців та 

громадських 

формувань», Закон 

України «Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

Східне міжрегіональне 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

66 15-01 
Державна реєстрація 

зміни імені 

Цивільний кодекс 

України; 

Сімейний кодекс 

України; 

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

актів цивільного стану»; 

Декрет Кабінету 

Міністрів України від 21 

січня 1993 року № 7-93 

«Про державне мито»; 

Порядок розгляду заяв 

про зміну імені 

(прізвища, власного 

імені, по батькові) 

фізичної особи, 

затверджений 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 11 

липня 2007 року № 915 

Первомайський 

міськрайонний відділ 

державної реєстрації 

актів цивільного стану 

Східного 

міжрегіонального 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

67 15-02 
Державна реєстрація 

розірвання шлюбу 

Цивільний кодекс 

України;  

Сімейний кодекс 

України;  

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

актів цивільного стану»; 

Правила державної 

реєстрації актів 

цивільного стану в 

Україні, затверджені 

наказом Міністерства 

Первомайський 

міськрайонний відділ 

державної реєстрації 

актів цивільного стану 

Східного 

міжрегіонального 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 
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юстиції України від 18 

жовтня 2000 року № 52/5 

68 15-03 

Внесення змін до 

актових записів 

цивільного стану, їх 

поновлення та 

анулювання 

Сімейний кодекс 

України;  

Закон України «Про 

державну реєстрацію 

актів цивільного стану»; 

Декрет Кабінету 

Міністрів України від 21 

січня 1993 року № 7-93 

«Про державне мито» 

Первомайський 

міськрайонний відділ 

державної реєстрації 

актів цивільного стану 

Східного 

міжрегіонального 

управління 

Міністерства юстиції 

(м. Харків) 

69 21-01 

Видача дозволу 

(санітарного 

паспорта) на роботи 

з радіоактивними 

речовинами та 

іншими джерелами 

іонізуючого 

випромінювання 

Закон України «Про 

забезпечення 

санітарного та 

епідемічного 

благополуччя 

населення»  

Первомайське районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслуж

би  в Харківській 

області 

70 21-02 

Видача дозволу на 

проведення 

діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних робіт 

на підприємствах, в 

установах та 

організаціях, 

діяльність яких 

пов’язана з 

використанням 

джерел 

неіонізуючого 

випромінювання 

Постанова Кабінету 

Міністрів України  від 

17.10.2013 № 761 «Про 

порядок видачі дозволу 

на проведення 

діагностичних, 

експериментальних, 

випробувальних, 

вимірювальних робіт на 

підприємствах, в 

установах та 

організаціях, діяльність 

яких пов’язана з 

використанням джерел 

неіонізуючого 

випромінювання» 

Первомайське  районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслуж

би  в Харківській 

області 
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71 21-03 

Видачі 

експлуатаційного 

дозволу для 

провадження 

діяльності:на 

потужностях 

(об’єктах) з 

переробки 

неїстівних продуктів 

тваринного 

походження;на 

потужностях 

(об’єктах) з 

виробництва, 

змішування та 

приготування 

кормових добавок, 

преміксів і кормів 

Закон України «Про 

основні принципи та 

вимоги до безпечності та 

якості харчових 

продуктів»,  

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

11.11.2015 № 930 «Про 

затвердження Порядку 

видачі експлуатаційного 

дозволу, форми 

експлуатаційного 

дозволу та визнання 

такими, що втратили 

чинність, деяких 

постанов Кабінету 

Міністрів».  

Первомайське  районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслуж

би  в Харківській 

області 

72 21-04 

Видача 

експлуатаційного 

дозволу для 

операторів ринку, 

що провадять 

діяльність з 

виробництва та/або 

зберігання харчових 

продуктів 

тваринного 

походження 

Закон України «Про 

основні принципи та 

вимоги до безпечності та 

якості харчових 

продуктів»,  

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

11.11.2015 № 930 «Про 

затвердження Порядку 

видачі експлуатаційного 

дозволу, форми 

експлуатаційного 

дозволу та визнання 

такими, що втратили 

чинність, деяких 

постанов Кабінету 

Міністрів». 

Первомайське  районне 

управління Головного 

управління 

Держпродспоживслуж

би  в Харківській 

області 

73 21-05 

Документи 

дозвільного 

характеру 

Закон України "Про 

Перелік документів 

дозвільного характеру у 

сфері господарської 

діяльності" від 

19.05.2011 №3392-VI 

Органи виконавчої 

влади 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  оригінал підписано      Денис КОВАЛЕНКО  

 



 

Додаток 3  

до рішення міської ради  

7 скликання  
від 28  лютого 2020 року № 1499-69/7 

 

 

№ 

п/п 

Код 

послуги 

Найменування 

адміністративної 

послуги 

Правові підстави для 

надання 

адміністративної 

послуги 

Суб'єкт надання 

адміністративних 

послуг 

1 2 3 4 5 

1 30-01 

Призначення 

пенсії за віком 

 

1. Закон України «Про 

пенсійне 

забезпечення» 

2. Закон України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування». 

3. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

12.08.1993 № 637 

«Про затвердження 

Порядку наявного 

трудового стажу для 

призначення пенсій за 

відсутності трудової 

книжки або 

відповідних записів у 

ній».      

4. Порядок подання та 

оформлення 

документів для 

призначення 

(перерахунку) пенсій 

відповідно до Закону 

України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування», 

затверджений 

постановою правління 

Пенсійного фонду 

України від 25.11.2005 

№ 22-1 

Первомайське 

відділення 

обслуговування 

громадян 

(сервісний центр) 

Управління 

обслуговування 

громадян 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Харківській 

області 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/207-2016-%D0%BF


1 

2 30-02 

Призначення 

пенсії за вислугу 

років 

 

1. Закон України 

«Про пенсійне 

забезпечення»  

2. Закон України 

«Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування». 

3. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

12.08.1993 № 637 

«Про затвердження 

Порядку наявного 

трудового стажу для 

призначення пенсій за 

відсутності трудової 

книжки або 

відповідних записів у 

ній».      

4. Порядок подання та 

оформлення 

документів для 

призначення 

(перерахунку) пенсій 

відповідно до Закону 

України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування», 

затверджений 

постановою правління 

Пенсійного фонду 

України від 

25.11.2005 № 22-1 

Первомайське 

відділення 

обслуговування 

громадян 

(сервісний центр) 

Управління 

обслуговування 

громадян 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Харківській 

області 

3 30-03 

Призначення 

пенсії за особливі 

заслуги перед 

Україною 

 

1. Закон України «Про 

пенсійне 

забезпечення» 

2. Закон України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування». 

3. Закон України «Про 

пенсії за особливі 

заслуги перед 

Україною». 

Первомайське 

відділення 

обслуговування 

громадян 

(сервісний центр) 

Управління 

обслуговування 

громадян 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в 
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4. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

12.08.1993 № 637 

«Про затвердження 

Порядку наявного 

трудового стажу для 

призначення пенсій за 

відсутності трудової 

книжки або 

відповідних записів у 

ній».      

5. Порядок подання та 

оформлення 

документів для 

призначення 

(перерахунку) пенсій 

відповідно до Закону 

України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування», 

затверджений 

постановою правління 

Пенсійного фонду 

України від 25.11.2005 

№ 22-1 

Харківській 

області 

4 30-04 

Призначення 

пенсії по 

інвалідності 

 

1. Закон України 

«Про пенсійне 

забезпечення» 

(зокрема, статті 23-36) 

2. Закон України 

«Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування». 

3. Постанова 

Кабінету Міністрів 

України від 12.08.1993 

№ 637 «Про 

затвердження Порядку 

наявного трудового 

стажу для 

призначення пенсій за 

відсутності трудової 

книжки або 

Первомайське 

відділення 

обслуговування 

громадян 

(сервісний центр) 

Управління 

обслуговування 

громадян 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Харківській 

області 
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відповідних записів у 

ній».      

4. Порядок 

подання та 

оформлення 

документів для 

призначення 

(перерахунку) пенсій 

відповідно до Закону 

України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування», 

затверджений 

постановою правління 

Пенсійного фонду 

України від 25.11.2005 

№ 22-1 

5 30-05 

Призначення 

пенсії у зв’язку з 

втратою 

годувальника 

 

1. Закон України 

«Про пенсійне 

забезпечення»  

2. Закон України 

«Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування». 

3. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

12.08.1993 № 637 

«Про затвердження 

Порядку наявного 

трудового стажу для 

призначення пенсій за 

відсутності трудової 

книжки або 

відповідних записів у 

ній».      

4. Порядок подання та 

оформлення 

документів для 

призначення 

(перерахунку) пенсій 

відповідно до Закону 

України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

Первомайське 

відділення 

обслуговування 

громадян 

(сервісний центр) 

Управління 

обслуговування 

громадян 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Харківській 

області 
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страхування», 

затверджений 

постановою правління 

Пенсійного фонду 

України від 25.11.2005 

№ 22-1 

6 30-06 

Перерахунок 

пенсії 

 

1. Закон України 

«Про пенсійне 

забезпечення»  

2. Закон України 

«Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування»  

3. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

12.08.1993 № 637 

«Про затвердження 

Порядку 

підтвердження 

наявного трудового 

стажу для 

призначення пенсій за 

відсутності трудової 

книжки або 

відповідних записів у 

ній».      

4. Порядок подання та 

оформлення 

документів для 

призначення 

(перерахунку) пенсій 

відповідно до Закону 

України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування», 

затверджений 

постановою правління 

Пенсійного фонду 

України від 25.11.2005 

№ 22-1 

Первомайське 

відділення 

обслуговування 

громадян 

(сервісний центр) 

Управління 

обслуговування 

громадян 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Харківській 

області 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15
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7 30-07 

Видача 

пенсійного 

посвідчення  

(у тому числі 

електронного 

пенсійного 

посвідчення) 

1. Закон України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування».  

2. Порядок 

оформлення, 

виготовлення та 

видачі документів, що 

підтверджують 

призначення особі 

пенсії, затверджений 

постановою правління 

Пенсійного фонду 

України від 03.11.2017 

№ 26-1 

Первомайське 

відділення 

обслуговування 

громадян 

(сервісний центр) 

Управління 

обслуговування 

громадян 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Харківській 

області 

8 30-08 

Видача довідки 

про перебування 

на обліку 

 

1. Закон України 

«Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування».  

2. Положення про 

реєстр застрахованих 

осіб Державного 

реєстру 

загальнообов’язкового 

державного 

соціального 

страхування,  

затверджене 

постановою правління 

Пенсійного фонду 

України від 

18.06.2014 № 10-1 (у 

редакції постанови 

правління Пенсійного 

фонду України від 

27.03.2018 № 8-1) 

Первомайське 

відділення 

обслуговування 

громадян 

(сервісний центр) 

Управління 

обслуговування 

громадян 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Харківській 

області 

9 30-09 

Переведення 

виплати пенсії за 

новим місцем 

проживання 

 

1. Закон України 

«Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування»  

2. Інструкція  про  

виплату  та  доставку 

пенсій, соціальних 

допомог національним 

Первомайське 

відділення 

обслуговування 

громадян 

(сервісний центр) 

Управління 

обслуговування 

громадян 

Головного 
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оператором поштового  

зв'язку, затверджена 

наказом Міністерства 

транспорту та зв’язку 

України і Міністерства 

праці та соціальної 

політики України від 

28.04.2009 № 464/156, 

зареєстрована в 

Міністерстві юстиції 

України 2 липня 2009 

року за №  592/16608. 

управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Харківській 

області 

10 30-10 

Зміна способу 

виплати пенсії  

 

1. 1. Закон України «Про 

загальнообов’язкове 

державне пенсійне 

страхування».  

2. Порядок виплати 

пенсій та грошової 

допомоги через 

поточні рахунки в 

банках, затверджений 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 

30.08.1999 № 1596 (в 

редакції постанови 

Кабінету Міністрів 

України від 22 вересня 

2016 р. № 662). 

Первомайське 

відділення 

обслуговування 

громадян 

(сервісний центр) 

Управління 

обслуговування 

громадян 

Головного 

управління 

Пенсійного фонду 

України в 

Харківській 

області 

 
 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету   оригінал підписано       Денис КОВАЛЕНКО  
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