
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я

_________________                                                                               №   ________           

м. Лиман

Про  затвердження  у  новій  редакції

переліку  послуг,  що  надаються  через

Центр  надання  адміністративних

послуг  виконавчого  комітету

Лиманської міської ради

На виконання Закону України “Про адміністративні послуги”, від 15.05.2003 р.

№  755  —  IV  “Про  державну  реєстрацію  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  —

підприємців та громадських формувань”, розпорядження Кабінету Міністрів України

від 16.05.2014 р. № 523-р “Деякі питання надання адміністративних послуг органів

виконавчої  влади через  центри адміністративних послуг”,  керуючись ст.  26 Закону

України “Про місцеве самоврядування в Україні” міська рада

ВИРІШИЛА:
1.  Затвердити  у  новій  редакції  перелік  адміністративних послуг,  що  надаються

через Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської

міської ради  (додаток 1) з  урахуванням змін відповідно додатка 2(послуги, що

додаються),  додатка 3(послуги, що виключаються) та додатка 4(послуги назви

яких змінюються).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

• Рішення міської ради від 23.10.2014 № 6/34-3100 “Про внесення доповнень

до  Додатку  1  рішення  міської  ради  від  23.12.2013  №  6/27-2783  “Про

затвердження  переліку  адміністративних  послуг,  що  надаються  в  Центрі

надання адміністративних послуг у виконавчому комітеті Краснолиманської

міської ради та інформаційних і технологічних карток”;

• Рішення міської ради від 03.01.2015 № 6/38-3280 “Про внесення доповнень

до  Додатку  1  рішення  міської  ради  від  23.12.2013  №  6/27-2783  “Про

затвердження  переліку  адміністративних  послуг,  що  надаються  в  Центрі

надання адміністративних послуг у виконавчому комітеті Краснолиманської

міської ради та інформаційних і технологічних карток”;

• Рішення  міської  ради  від  19.05.2016  №  7/10-437  “Про  внесення  змін  та

доповнень до Додатку 1 рішення міської ради від 23.12.2013 № 6/27-2783

“Про  затвердження  переліку  адміністративних  послуг,  що  надаються  в

Центрі  надання  адміністративних  послуг  у  виконавчому  комітеті

Краснолиманської міської ради та інформаційних і технологічних карток”;

• Рішення міської ради від 22.06.2017 № 7/30-1362 “Про затвердження у новій

редакції переліку адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання

адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради”;



• Рішення  міської  ради від 22.03.2018 № 7/45-2008 “Про внесення змін до

рішення  Лиманської  міської  ради  від  22.06.2017  №  7/30-1362  “Про

затвердження  у  новій  редакції  переліку  адміністративних  послуг,  що

надаються в Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Лиманської міської ради”;

• Рішення  міської  ради від 19.07.2018 № 7/52-2295 “Про внесення змін до

рішення  Лиманської  міської  ради  від  22.06.2017  №  7/30-1362  “Про

затвердження  у  новій  редакції  переліку  адміністративних  послуг,  що

надаються в Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Лиманської міської ради”;

• Рішення  міської  ради від 21.02.2019 № 7/61-2833 “Про внесення змін до

рішення  Лиманської  міської  ради  від  22.06.2017  №  7/30-1362  “Про

затвердження  у  новій  редакції  переліку  адміністративних  послуг,  що

надаються в Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Лиманської міської ради”.

3.  Пункти  2-9  (включно)  Додатку  2  набувають  чинності  відповідно  до

розпорядження  міського  голови  після  запровадження  всіх  технічних вимог  та

отримання відповідних дозволів від Державної міграційної служби України.

4. Відділу інформаційних технологій виконавчого комітету Лиманської міської ради

(Мордвинов)  забезпечити  розміщення  переліку  адміністративних  послуг,  що

надаються через Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Лиманської  міської  ради  у  новій  редакції,  на  офіційному  сайті  Лиманської

міської ради. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  прав

людини, депутатської діяльності, етики, законності, свободи слова та інформації

(Дятлова).

Міський голова П.Ф. Цимідан



Додаток 1 
до рішення Лиманської міської ради 

від ____________ р. № __________

Перелік адміністративних послуг, що надаються в Центрі надання
адміністративних послуг  виконавчого комітету Лиманської міської ради

Донецької області

№
з/п

Назва послуги

1 Взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов

2 Видача ордера на жиле приміщення

3 Видача ордера на службове жиле приміщення

4 Видача дозволу на перепоховання останків померлих

5
Видача  дозволу  на  відключення  від  мережі  централізованого  опалення  та  гарячого
водопостачання і улаштування індивідуального опалення

6 Приватизація державного житлового фонду

7 Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло

8 Включення квартири до розряду службових

9 Виключення квартири із розряду службових

10 Надання дозволу на влаштування газової колонки в багатоквартирному будинку

11
Про надання в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної громади
м. Лиман

12
Передача  житлового  комплексу  з  балансу  балансоутримувача  на  баланс  об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку

13
Видача  довідки  про перебування на  квартирному обліку  або  іншого  документа,  що
підтверджує необхідність поліпшення житлових умов

14 Взяття на соціальний квартирний облік

15
Взяття на облік надання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо
переміщених осіб

16 Надання довідки для вчинення нотаріальних дій

17
Надання довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента
без утримання податку

18 Легалізація (реєстрація) органу самоорганізації населення

19 Дозвіл на створення органу самоорганізації населення

20 Реєстрація місця проживання особи

21 Зняття з реєстрації місця проживання особи

22 Видача довідки про реєстрацію місця проживання

23 Реєстрація місця перебування особи

24 Видача довідки про реєстрацію місця перебування

25 Видача довідки про осіб зареєстрованих за відповідною адресою

26 Внесення змін до інформації про особу у Реєстрі Лиманської територіальної громади

27 Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  для  виїзду  за  кордон  з



безконтактним електронним носієм

28
Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  для  виїзду  за  кордон  з
безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого

29

Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  для  виїзду  за  кордон  з
безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі: 
1) зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон; 
2) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон; 
3) закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; 
4) непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання

30
Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  з  безконтактним  електронним
носієм вперше після досягнення 14-річного віку 

31

Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  з  безконтактним  електронним
носієм  у  разі  обміну  паспорта  громадянина  України  зразка  1994  року  (у  формі
книжечки) у зв’язку: 
1)  зі  зміною  інформації,  внесеної  до  паспорта  (прізвища,  імені,  по  батькові,  дати
народження, місця народження); 
2) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
3) непридатності паспорта для подальшого використання;
4)  досягнення 25- чи 45-річного віку особою, яка має паспорт зразка 1994 року (за
бажанням)

32

Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  з  безконтактним  електронним
носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі картки) у зв’язку: 
1) зі зміною інформації, внесеної до паспорта (крім додаткової змінної інформації); 
2) отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного
реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або повідомлення про відмову
від прийняття зазначеного номера (за бажанням);
3) виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта;
4) закінченням строку дії паспорта;
5) непридатності паспорта до подальшого використання

33
Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  з  безконтактним  електронним
носієм  у  зв’язку  з  втратою/викраденням  паспорта  громадянина  України  (у  формі
картки)

34
Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  з  безконтактним  електронним
носієм у  зв’язку з  втратою/викраденням паспорта громадянина України  зразка  1994
року (у формі книжечки)

35 Надання довідки про наявність пічного опалення

36 Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання України “Мати — Героїня”

37 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки

38 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки

39 Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки

40
Наміри  щодо  можливості  розміщення  тимчасової  споруди  для  провадження
підприємницької діяльності

41
Оформлення  паспорта  прив'язки  тимчасової  споруди  для  провадження
підприємницької діяльності

42
Внесення  змін  до  паспорта  прив’язки  тимчасової  споруди  для  провадження
підприємницької діяльності

43 Надання  дозволу  на  переобладнання  або  перепланування  жилих  будинків,  жилих  і



нежилих у житлових будинках приміщень

44 Присвоєння (зміна) поштової адреси об’єкту  нерухомого майна

45 Надання довідки про присвоєння  поштової адреси об’єкту  нерухомого майна

46
Надання  дозволу  на  переведення  квартири,  житлового  будинку,  частини  житлового
будинку з житлового фонду в нежитловий

47 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації.

48 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації

49 Висновок про визначення місця проживання дитини

50
Висновок органу опіки та піклування про цільове (нецільове) використання аліментів
на утримання дитини

51
Надання повної цивільної дієздатності особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за
трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір’ю або батьком
дитини

52
Висновок про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері, батькові,
які повернулися з місць позбавлення волі

53
Визначення способу участі у вихованні дитини та спілкування з нею того з батьків, хто
проживає окремо від неї

54 Висновок про доцільне позбавлення батьківських прав

55
Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності  на яке або
право користування яким має дитина

56 Встановлення опіки (піклування) над дитиною

57
Встановлення опіки над майном дитини сироти та дитини, позбавленої батьківського
піклування

58 Висновок про доцільне скасування усиновлення

59 Висновок про доцільне поновлення батьківських прав

60 Зняття опіки (піклування) над дитиною

61 Тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання за заявою батьків

62
Створення  прийомної  сім’ї  та  влаштування  до  неї  дітей-сиріт,  дітей  позбавлених
батьківського піклування

63
Висновок про доцільне відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських
прав

64 Видача дозволу(ордеру) на видалення зелених насаджень

65
Надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

66
Надання  дозволу  на  розроблення  проекту  землеустрою  щодо  відведення  земельної
ділянки (в оренду, безоплатно у власність, шляхом викупу, постійне користування)

67
Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

68
Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність фізичним
особам

69 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

70 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі зміни їх



цільового призначення

71
Внесення змін до рішення Лиманської (Краснолиманської) міської ради з земельних
питань

72 Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки

73 Затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу

74
Надання  дозволу  на  розроблення  технічної  документації  із  землеустрою  щодо
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди
(сервітуту)

75
Затвердження технічної документації ії землеустрою щодо встановлення меж частини
земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди (сервітуту)

76
Реєстрація  декларації  відповідності  матріально-технічної  бази  суб’єкта
господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

77
Видача  витягу  з  технічної  документації   про  нормативну  грошову  оцінку  земельної
ділянки

78
Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду
документації із землеустрою

79
Видача  довідки  з  державної  статистичної  звітності  з  кількісного  обліку  земель  про
наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

80
Видача  довідки  про  наявність  у  державному  земельному  кадастрі  відомостей  про
одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації

81
Виправлення  технічної  помилки  у  відомостях  з  державного  земельного  кадастру,
допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

82
Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну
ділянку

83
Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної
ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу

84
Державна  реєстрація  земельної  ділянки  з  видачею  витягу  з  державного  земельного
кадастру

85 Довідка про наявність та розмір земельної частки (паю)

86
Надання  відомостей  з  державного  земельного  кадастру  у  формі  викопіювання  з
картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)

87
Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного
земельного кадастру про земельну ділянку

88 Взяття на  облік осіб звільнених з місць позбавлення волі

89 Видача посвідчень батькам та дітям з багатодітної сім'ї

90
Видача  посвідчень  особам   з  інвалідністю  та  дітям  з  інвалідністю,  які  одержують
державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам

91
Видача посвідчень особам, які отримують державну соціальну допомогу особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю

92 Встановлення статусу Ветеран праці та видача посвідчення Ветеран праці

93

Надання  державної  соціальної  допомоги  на  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам  за  надання  соціальних  послуг  у  дитячих  будинках  сімейного  типу  та
прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною"



94
Надання  державної  соціальної  допомоги  на  догляд  особам,  які  не  мають  права  на
пенсію, та особам з інвалідністю

95
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства, та дітям з
інвалідністю

96
Надання державної  соціальної  допомоги  особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  та
особам з інвалідністю

97
Надання державної  соціальної  допомоги  особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  та
особам з інвалідністю на поховання

98
Надання допомоги  особі, яка здійснила   поховання  одержувача державної соціальної
допомоги особи з інвалідністю , дитини з інвалідністю

99 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

100 Надання допомоги при усиновленні дитини

101 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю та пологами

102 Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

103 Надання надбавки на догляд за інвалідами з дитинства та дітьми –інвалідами

104
Надання  одноразової  грошової  допомоги  постраждалим  особам  та  внутрішньо
переміщеним особам

105 Надання одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам

106 Надання одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю

107
Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам  антитерористичної операції та
членам  сімей  загиблих  (померлих)  учасників  антитерористичної  операції,  які
безпосередньо приймали участь в АТО

108
Надання пільг на житлово-комунальні послуги, тверде паливо особам з інвалідністю
1та 2 групи по зору  та дітям з інвалідністю по зору до 18 років

109 Надання пільг на придбання твердого палива і cкрапленого газу

110
Надання тимчасової  державної  допомоги  дітям,  батьки  яких ухиляються  від сплати
аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме

111
Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,  яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату

112
Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II
групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного
закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним

113 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади

114 Державна реєстрації створення громадського об’єднання

115
Державна  реєстрація   змін  складу  комісії  з  припинення  (комісії  з  реорганізації,
ліквідаційної комісії) громадського об'єднання

116
Державна  реєстрація  включення  відомостей  про  юридичну  особу  до  Єдиного
державного  реєстру  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –  підприємців  та  громадських
формувань

117
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

118 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

119

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 

120

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 громадських формувань

121
Державна  реєстрація  внесення  змін  до  відомостей  про  відокремлений  підрозділ
громадського об'єднання

122
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

123

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

124

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

125
Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії,
що  містяться  в  Єдиному  державному  реєстрі  юридичних  осіб,  фізичних  осіб  –
підприємців та громадських формувань

126

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

127 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади

128
Державна  реєстрація  зміни  складу  комісії  з  припинення  (комісії  з  реорганізації,
ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців

129
Державна  реєстрація  зміни  складу  комісії  з  припинення  (комісії  з  реорганізації,
ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання
професійних спілок

130
Державна  реєстрація  зміни  складу  комісії  з  припинення  (комісії  з  реорганізації,
ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки

131 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

132 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації

133
Державна  реєстрація  припинення  громадського  об'єднання  в  результаті  його
реорганізації

134
Державна  реєстрація  припинення  організації  роботодавців,  об’єднання  організацій
роботодавців в результаті ліквідації

135 Державна  реєстрація  припинення  організації  роботодавців,  об’єднання  організацій



роботодавців в результаті реорганізації

136
Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок,
об’єднання професійних спілок

137
Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок,
об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації

138
Державна  реєстрація  припинення  структурного  утворення  політичної  партії  в
результаті його ліквідації

139
Державна  реєстрація  припинення  структурного  утворення  політичної  партії  в
результаті його реорганізації

140
Державна  реєстрація  припинення  творчої  спілки,  територіального  осередку  творчої
спілки в результаті ліквідації

141
Державна  реєстрація  припинення  творчої  спілки,  територіального  осередку  творчої
спілки в результаті реорганізації

142 Державна реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання

143
Державна  реєстрація  рішення  про  відміну  рішення  про  припинення  громадського
об'єднання

144 Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання

145
Державна  реєстрація  рішення  про  припинення  організації  роботодавців,  об’єднання
організацій роботодавців

146
Державна  реєстрація  рішення  про  припинення  професійної  спілки,  організації
професійних спілок, об’єднання професійних спілок

147
Державна  реєстрація  рішення  про  припинення  структурного  утворення  політичної
партії

148
Державна  реєстрація  рішення  про  припинення  творчої  спілки,  територіального
осередку творчої спілки

149 Державна реєстрація статуту територіальної громади

150 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання

151
Державна  реєстрація  створення  організації  роботодавців,  об’єднання  організацій
роботодавців

152
Державна реєстрація  створення  професійної  спілки,  організації  професійних спілок,
об’єднання професійних спілок

153 Державна реєстрація створення структурного утворення політичної партії

154
Державна  реєстрація  створення  творчої  спілки,  територіального  осередку  творчої
спілки

155
Державної  реєстрації  зміни  складу  комісії  з  припинення  (комісії  з  реорганізації,
ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії

156 Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади

157 Видача (переоформлення, анулювання) експлуатаційного дозволу

158
Видача  (переоформлення,  анулювання)  експлуатаційного  дозволу  для  провадження
діяльності  на  потужностях  (об’єктах)  з  виробництва,  змішування  та  приготування
кормових добавок, преміксів і кормів

159
Виплата одноразової нагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-
героїня»



160
Встановлення статусу «Жертва нацистських переслідувань» та видача посвідчення 
«Жертва нацистських переслідувань»

161 Встановлення статусу «Ветеран праці» та видача посвідчення «Ветеран праці»

162 Встановлення статусу «Учасник війни» та видача посвідчення «Учасник війни»

163
Встановлення статусу «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни» та видача 
посвідчення «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни»

164
Видача посвідчень особам, які одержують державну соціальну допомогу відповідно до 
Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям 
інвалідам»



Додаток 2
до Рішення Лиманської міської ради 
від______________  №  ___________

Адміністративні послуги, якими доповнено перелік адміністративних послуг

що надаються в Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету

Лиманської міської ради

№

з/п
Назва послуги

1
Внесення  змін  до  інформації  про  особу  у  Реєстрі  Лиманської

територіальної громади

2
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з
безконтактним електронним носієм

3
Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з
безконтактним електронним носієм замість втраченого або викраденого

4

Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з
безконтактним електронним носієм у зв’язку з обміном у разі: 
1) зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон; 
2)  виявлення помилки в інформації,  внесеній до паспорта для виїзду за
кордон; 
3) закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон; 
4)  непридатності  паспорта  для  виїзду  за  кордон  для  подальшого
використання

5
Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  з  безконтактним
електронним носієм вперше після досягнення 14-річного віку 

6

Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  з  безконтактним
електронним носієм у разі  обміну паспорта громадянина України зразка
1994 року (у формі книжечки) у зв’язку: 
1)  зі  зміною  інформації,  внесеної  до  паспорта  (прізвища,  імені,  по
батькові, дати народження, місця народження); 
2) виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта;
3) не придатності паспорта для подальшого використання;
4) досягнення 25- чи 45-річного віку особою, яка має паспорт зразка 1994
року (за бажанням).

7 Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  з  безконтактним
електронним носієм у разі обміну паспорта громадянина України (у формі
картки) у зв’язку: 
1)  зі  зміною інформації,  внесеної  до  паспорта  (крім  додаткової  змінної
інформації); 
2) отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків з
Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (РНОКПП) або
повідомлення  про  відмову  від  прийняття  зазначеного  номера  (за
бажанням);



3) виявлення помилки в інформації, внесеної до паспорта;
4) закінченням строку дії паспорта;
5) непридатності паспорта до подальшого використання

8

Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  з  безконтактним
електронним  носієм  у  зв’язку  з  втратою/викраденням  паспорта
громадянина України (у формі картки)

9

Оформлення  і  видача  паспорта  громадянина  України  з  безконтактним
електронним  носієм  у  зв’язку  з  втратою/викраденням  паспорта
громадянина України зразка 1994 року (у формі книжечки)



Додаток 3
до Рішення Лиманської міської ради 
від______________  №  ___________

Адміністративні послуг виключені з переліку що надаються в Центрі надання
адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради до назв

яких були внесені зміни

№
з/п

Назва послуги

1 Зняття з реєстрації місця перебування особи

2 Присвоєння другої категорії дитячо-юнацьким школам



Додаток 4
до Рішення Лиманської міської ради 
від______________  №  ___________

Перелік адміністративних послуг що надаються через Центрі надання

адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради до назв

яких були внесені зміни

№

з/п
Назва послуги

1 Видача довідки про осіб зареєстрованих за відповідною адресою

2 Видача (переоформлення, анулювання) експлуатаційного дозволу






