
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я  
 

                                                                                                                  №               
м. Лиман 

 

Про затвердження переліку послуг, 

що надаються у Центрі надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради                                                                          

 

 

На виконання Закону України “Про адміністративні послуги”, із врахуванням 

листів юридичного відділу виконавчого комітету Лиманської міської ради від 16.07.2021 

№ 07-413, відділу організаційної роботи виконавчого комітету Лиманської міської ради 

б/н, б/д, відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської міської 

ради від 23.07.2021 № 134/09-51, відділу земельних відносин виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від 21.07.2021 № 16-22/123, відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради від 22.07.2021 № 10-892, 

загального відділу виконавчого комітету Лиманської міської ради від 21.07.2021 № 18/02-

61 та служби у справах дітей Лиманської міської ради від 20.07.2021 № 01-19/917, 

керуючись ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити перелік адміністративних послуг, що надаються у Центрі надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради (додаток 1) 

з урахуванням змін відповідно до додатка 2 (послуги, що додаються), додатка 3 

(послуги, що виключаються), додатка 4 (послуги, назви яких змінюються). 

2. Рішення Лиманської міської ради від 18.02.2021 № 8/5-620 “Про затвердження 

переліку послуг, що надаються у Центрі надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Лиманської міської ради” визнати такими, що втратило 

чинність. 

3. Відділу містобудування і архітектури виконавчого комітету Лиманської міської ради 

(Кіча), відділу земельних відносин виконавчого комітету Лиманської міської ради 

(Красногрудь), відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лиманської міської ради (Удовиченко), відділу організаційної роботи виконавчого 

комітету Лиманської міської ради (Короткова) затвердити інформаційні та 



технологічні картки на адміністративні послуги на наступних засіданні виконавчого 

комітету Лиманської міської ради, засіданні Лиманської міської ради відповідно до 

норм чинного законодавства та передати до Центру надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради для використання у роботі. 

4. Відділу інформаційних технологій виконавчого комітету Лиманської міської ради 

(Мордвінов) забезпечити розміщення нового переліку адміністративних послуг, що 

надаються у Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Лиманської міської ради, на офіційному сайті Лиманської міської ради.  

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

охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту, справах молоді та соціального 

захисту населення (Ребров), заступника міського голови Авдєєнко Н.П..  

 

 

Міський голова         О.В.Журавльов 

 



 Додаток 1  

до рішення Лиманської міської ради  
від ____________ р. № __________ 

 

Перелік адміністративних послуг, що надаються у Центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області 

 

№  

з/п 

Ідентифікатор 

послуги 

Назва послуги 

Послуги відділу житлово – комунального господарства 

1.  
00036 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов 

2.  00238 Видача ордера на жиле приміщення 

3.  00240 Видача ордера на службове жиле приміщення 

4.  01235 Видача дозволу на перепоховання останків померлих 

5.  

01270 Прийняття рішення про відключення власників (співвласників) 

будівель, у тому числі житлових будинків від мереж 

централізованого опалення та гарячого водопостачання 

6.  

01663 Прийняття рішення про відключення квартири чи нежитлового 

приміщення багатоквартирного будинку від мереж 

централізованого опалення та гарячого водопостачання 

7.  
00257 Видача свідоцтва про право власності на приватизоване житло 

державного житлового фонду 

8.  00261 Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло 

9.  02021 Включення житлового приміщення до числа службових 

10.  01278 Виключення житлового приміщення з числа службових 

11.  
 Надання дозволу на влаштування газової колонки в 

багатоквартирному будинку 

12.  
 Про надання в оренду нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м. Лиман 

13.  
 Передача житлового комплексу з балансу балансоутримувача на 

баланс об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

14.  
01246 Видача довідки про перебування (не перебування) на 

квартирному обліку 

15.  00256 Взяття громадян на соціальний квартирний облік 

16.  
01471 Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового проживання 



17.  
01257 Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують 

надання житлового приміщення для тимчасового проживання 

18.  00194 Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

19.  00195 Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

20.  00196 Видача дублікату дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

21.  00197 Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

22.  
00233 Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов 

23.  
00262 Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне 

приватизоване житло 

24.  
00263 Видача довідки про участь (неучасть) у приватизації житла 

державного житлового фонду 

25.  
00264 Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення 

державного і громадського  житлового фонду 

26.  
01264 Внесення до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі 

будівництва (придбання) доступного житла 

27.  
01266 Взяття на облік громадян, які бажають вступити до житлово-

будівельного кооперативу 

28.  01348 Надання житлового приміщення, що звільнилось у квартирі 

29.  
01379 Передача в суборенду нежитлових приміщень міської 

комунальної власності 

30.  
01380 Передача в тимчасове безоплатне користування нежитлових 

приміщень міської комунальної власності 

31.  
01381 Продовження строку оренди нежитлових приміщень міської 

комунальної власності 

32.  
01472 Рішення щодо продовження строку проживання в тимчасовому 

житловому фонді 

33.  
01473 Надання дозволу на переоформлення договору найму житлового 

приміщення 

34.  
01969 Видача дозволу на встановлення дорожніх знаків на дорогах 

місцевого значення 

35.  
02024 Прийняття рішення про надання громадянам житла з житлового 

фонду соціального призначення 

36.  02079 Видача ордеру на вселення в кімнату гуртожитку 

37.  02080 Видача ордеру на вселення у житло соціального призначення 

38.  02101 Зняття з квартирного обліку 



39.  02108 Включення об’єкта оренди до Переліку першого типу 

40.  02109 Включення об’єкта оренди до Переліку другого типу 

41.  
02121 Продовження договору оренди державного чи комунального 

майна 

42.  
02122 Надання згоди на здійснення поточного та/або капітального 

ремонту орендованого майна за рахунок орендаря 

Послуги сектору екології та природних ресурсів відділу житлово – комунального 

господарства 

43.  00159 Видача ордера на видалення зелених насаджень 

Послуги юридичного відділу 

44.  
00244 Надання довідки про наявність у фізичної особи земельних 

ділянок 

Послуги відділу організаційної роботи 

45.  01201 Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

46.  00034 Реєстрація місця проживання 

47.  01217 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років 

48.  00037 Зняття з реєстрації місця проживання 

49.  
00038 Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця 

перебування особи 

50.  00040 Реєстрація місця перебування 

51.  
01245 Видача довідки про реєстрацію/останнє місце проживання 

спадкодавця (довідка для оформлення спадщини) 

Послуги загального відділу 

52.  
02062 Видача довідки про наявність у житловому приміщенні пічного 

опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі 

Послуги відділу містобудування та архітектури 

53.  00156 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

54.  
01193 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки 

55.  
 Надання містобудівних умов і обмежень для проектування 

об’єкта будівництва 

56.  
00190 Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності 

57.  
00191 Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності 



58.  
00193 Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди 

для  провадження підприємницької діяльності 

59.  

01888 Надання повідомлення про відповідність намірів щодо місця 

розташування тимчасової споруди містобудівній документації, 

будівельним нормам 

60.   Присвоєння та зміна адреси об’єкта будівництва 

61.   Зміна адреси об’єкта нерухомого майна 

62.   Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації. 

63.  
00140 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації 

64.  

01218 Подання повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі 

будівельного паспорту 

65.  

 Подання повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) 

66.  
01188 Скасування повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт за заявою замовника 

67.  00134 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт 

68.  

 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про 

початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, 

будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 

паспорту 

69.  

 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) 

70.  
01190 Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих 

робіт за заявою замовника 

71.  

01263 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно 

збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням 

суду 

72.  

01376 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, 

щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) 

73.  
00138 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта 



74.  

01873 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації 

(щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) 

належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані 

на земельній ділянці відповідного цільового призначення без 

дозвільного документа на виконання будівельних робіт) 

75.  
01192 Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної 

ділянки 

76.  
 Внесення змін до містобудівних умов і обмежень для 

проектування об’єкта будівництва 

77.  
01279 Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків 

у жилі будинки 

78.  
00183 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах 

населеного пункту 

79.  
00186 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами 

80.  00184 Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

81.  00187 Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

82.  01346 Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами 

83.  
00145 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 

підготовчих робіт 

84.  
 Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про 

початок виконання підготовчих робіт 

85.  
 Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про 

початок виконання будівельних робіт 

Послуги відділу земельних відносин 

86.  

00202 Надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) 

87.  

 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки (в оренду, безоплатно у власність, 

шляхом викупу, постійне користування) 

88.  

00214 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

89.  

00208 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки 

несільського призначення, на якій розташовані об’єкти 

нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та 

юридичних осіб 



90.  
00182 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки 

91.  
00217 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у разі зміни її цільового призначення 

92.  
01293 Внесення змін до рішення органу місцевого самоврядування з 

земельних питань 

93.  
 Затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки, 

що підлягає продажу 

94.  

02032 Надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється право суборенди, сервітуту 

95.  

 Затвердження технічної документації ії землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 

поширюється право суборенди (сервітуту) 

96.  

 Надання дозволу на виготовлення технічної документації з 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах та за 

межами населених пунктів 

97.  

 Затвердження технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки у межах та за межами населених 

пунктів 

98.  

 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у разі зміни її цільового 

призначення 

99.  

 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки та передачу її (в оренду, безоплатно у власність, шляхом 

викупу, постійне користування) 

100.  
 Надання дозволу на розроблення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу 

101.  
 Надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

102.  
 Погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу 

та об’єднання земельних ділянок 

103.  00204 Внесення змін до договору оренди землі 

104.  
01402 Надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земель 

105.  
02089 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

106.  00189 Поновлення (продовження) договору оренди землі 



107.  
00192 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у 

разі добровільної відмови орендаря 

108.  
02115 Укладання договору оренди землі, додаткової угоди про зміну 

сторони 

109.  01784 Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди 

Послуги структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру у 

Донецькій області (відділ у Лиманському районі) 

110.  
00068 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки 

111.  
00066 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена 

до Державного фонду документації із землеустрою 

112.  
00080 Виправлення технічної помилки у відомостях з державного 

земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його 

ведення, з видачею витягу 

113.  
 Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін 

до них) про земельну ділянку 

114.  
00072 Внесення до державного земельного кадастру відомостей про 

межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту, з видачею витягу 

115.  
00069 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з 

державного земельного кадастру 

116.  
00062 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної основи державного земельного 

кадастру, кадастрової карти (плану) 

117.  
00060 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

витягу з державного земельного кадастру про земельну ділянку 

118.  00085 Видача висновку про погодження документації із землеустрою 

119.  
00035 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

витягу з державного земельного кадастру про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних одиниць 

120.  
00059 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

витягу з державного земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель 

121.  
00061 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

довідок, що містять узагальнену інформацію про землі 

(території) 

122.  
00079 Внесення до державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та 



прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з 

видачею витягу 

123.  
 Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін 

до них) про землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць з видачею витягу 

124.  
00078 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею 

витягу 

125.  
00063 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

копій документів, що створюються під час ведення державного 

земельного кадастру 

126.  

 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), 

довідки про наявність у державному земельному кадастрі 

відомостей про одержання у власність земельної ділянки у 

межах норм безоплатної приватизації за певним видом цільового 

призначення (використання) 

Послуги Центру соціальних служб сім’ї молоді та дітей 

127.  
1 Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання 

України “Мати — Героїня” 

Послуги служби у справах дітей 

128.  
01224 Прийняття рішення про визначення місця проживання 

(перебування) дитини 

129.  
01839 Надання висновку щодо цільового витрачання аліментів на 

дитину 

130.  
01755 Прийняття рішення про надання неповнолітнім особам повної 

цивільної дієздатності 

131.  
01838 Надання висновку про можливість передачі дитини для 

подальшого виховання матері чи батькові 

132.  
01236 Прийняття рішення про способи участі у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї 

133.  
01683 Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого 

майна, право власності на яке або право користування яким має 

дитина 

134.  
01225 Прийняття рішення про встановлення опіки, піклування над 

дитиною-сиротою або дитиною, позбавленою батьківського 

піклування 

135.  
01354 Звільнення опікуна, піклувальника дитини від здійснення їх 

повноважень 

136.  01836 Прийняття рішення про утворення прийомної сім’ї 



137.  
01212 Надання висновку про підтвердження місця проживання дитини 

для її тимчасового виїзду за межі України 

138.  
01238 Прийняття рішення про розв'язання спору між батьками щодо 

визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини 

139.  
01265 Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного 

огляду або надання психіатричної допомоги особі віком до 14 

років у разі незгоди одного з батьків або за відсутності батьків 

140.  
01754 Прийняття рішення про доцільність цілодобового перебування 

дитини в закладі, який здійснює інституційний догляд і 

виховання дітей 

141.  
01837 Прийняття рішення про створення та забезпечення 

функціонування дитячого будинку сімейного типу 

142.  
02040 Прийняття рішення про припинення функціонування прийомної 

сім’ї 

143.  
01262 Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів 

144.  
02041 Прийняття рішення про продовження функціонування 

прийомної сім’ї 

Послуги Департаменту державної архітектурно – будівельної інспекції у Донецькій 

області 

145.   Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації. 

146.  
00140 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації 

147.  
 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації 

(відповідно до пункту 9 розділу V”Прикінцеві положення” 

Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності”) 

148.  

 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до 

експлуатації (відповідно до пункту 9 розділу V”Прикінцеві 

положення” Закону України “Про регулювання містобудівної 

діяльності”) 

149.  00134 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт 

150.  
00145 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 

підготовчих робіт 

151.  
01190 Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих 

робіт за заявою замовника 

152.  
01189 Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих 

робіт 



153.  
 Подання повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт 

154.  
00146 Внесення змін до повідомлення про початок виконання 

будівельних робіт 

155.  
01188 Скасування повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт за заявою замовника 

156.  
01902 Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних 

робіт 

Послуги Державного рятувального загону ГУ ДСНС 

157.  
00162 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань 

пожежної безпеки 

Послуги Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області 

158.  
 Видача (переоформлення, анулювання) експлуатаційного 

дозволу 

159.  

 Видача (переоформлення, анулювання) експлуатаційного 

дозволу для провадження діяльності на потужностях (об’єктах) 

з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, 

преміксів і кормів 

Послуги Східного міжрегіонального управління міністерства юстиції (м.Харків) 

160.  

00554 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. 

161.  
00554 Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки. 

162.  

00494 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. 

163.  
00589 Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки. 

164.  
00581 Державна реєстрація змін складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки. 

165.  00555 Державна реєстрація припинення творчої спілки, 



територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації. 

166.  
00566 Державна реєстрація припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки в результаті 

реорганізації. 

167.  

00579 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. 

168.  
00582 Державна реєстрація створення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

169.  

00583 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. 

170.  
00570 Державна реєстрація рішення про припинення професійної 

спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок. 

171.  
00586 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

172.  
00585 Державна реєстрація припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

173.  
00643 Державна реєстрація припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок 

в результаті реорганізації. 

174.  

00645 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. 

175.  

00608 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. 

176.  
00657 Державна реєстрація створення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців. 



177.  
00658 Державна реєстрація рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. 

178.  
00659 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців. 

179.  
00606 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації. 

180.  
00660 Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації. 

181.  

00053 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. 

182.  00051 Державна реєстрація створення громадського об’єднання. 

183.  

00055 Державна реєстрація змін до відомостей про громадське 

об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

184.  
00086 Державна реєстрація рішення про виділ громадського 

об'єднання 

185.  
00077 Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об'єднання. 

186.  
00084 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення громадського об'єднання. 

187.  
00095 Державна реєстрація  зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання. 

188.  
00098 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 

результаті його ліквідації. 

189.  
00102 Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в 

результаті його реорганізації. 

190.  
00089 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання. 

191.  
00091 Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ громадського об'єднання. 

192.  
00093 Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об'єднання. 

193.  
00669 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. 

194.  
00667 Державна реєстрація створення структурного утворення 

політичної партії 

195.  

00672 Державна реєстрація змін до відомостей про структурне 

утворення політичної партії, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

196.  
00675 Державна реєстрація рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії 

197.  
00668 Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії 

з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення 

політичної партії 

198.  
00674 Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його ліквідації 

199.  
00670 Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його реорганізації. 

200.  00998 Державна реєстрація статуту територіальної громади. 

201.  00996 Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади. 

202.  
00997 Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту 

територіальної громади. 

203.  
00995 Скасування державної реєстрації статуту територіальної 

громади. 

204.  
00671 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення структурного утворення політичної партії. 

205.  
00673 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення творчої спілки, територіального осередку творчої 

спілки. 

206.  
00664 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок. 

207.  
00607 Державна реєстрація рішення про відміну рішення про 

припинення організації роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців. 

208.  
00683 Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного 

власника юридичної особи. 

Послуги державної міграційної служби України 



209.  
00027 Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду 

за кордон з безконтактним електронним носієм 

210.  
00028 Оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду 

за кордон з безконтактним електронним носієм замість 

втраченого або викраденого 

211.  

00274 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 

212.  
00023 Оформлення і видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм вперше після досягнення 

14-річного віку  

213.  

00928 Оформлення і видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм вперше особі у віці з 14 до 

18 років з одночасною реєстрацією у державному реєстрі 

фізичних осіб – платників податків. 

214.  

00277 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) 

215.  

00285 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; 
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5) непридатності паспорта до подальшого використання 

216.  

00025 Оформлення і видача паспорта громадянина України з 

безконтактним електронним носієм у зв’язку з 

втратою/викраденням паспорта громадянина України (у формі 

картки) 

217.  

00287 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) 

Послуги територіального сервісного центру № 1443 РСЦ ГСЦ МВС в Донецькій 

області 

218.   Обмін старого посвідчення водія на нове 

219.  
 Отримання нового посвідчення водія у зв’язку з втратою чи 

викраденням 

220.  
 Обмін посвідчення водія у зв’язку зі зміною особистих даних 

власника 

221.  
 Державна реєстрація нового транспортного засобу (без огляду 

експертів) 

222.  
 Перереєстрація транспортного засобу у зв’язку зі зміною 

анкетних даних власника (без огляду експертів) 

223.  
 Перереєстрація при переобладнані авто для роботи на газовому 

палеві (без огляду експертів) 

224.  
 Зняття з обліку транспортних засобів у зв'язку з їх 

вибракуванням 

Послуги Лиманського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків)  

225.  01369 Комплексна послуга “єМалятко” 

226.   Державна реєстрація народження 

227.  00031 Державна реєстрація шлюбу 

228.  
00032 Державна реєстрація розірвання шлюбу (за спільною заявою 

подружжя, яке не має дітей) 

229.  00868 Державна реєстрація зміни імені 

230.  
00983 Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх 

поновлення та анулювання 

231.  00033 Державна реєстрація смерті 

  



Перелік адміністративних послуг, що надаються у Центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області за принципом 

віддаленого робочого місця (пересувного) адміністратора (сервіс «Мобільний 

адміністратор», «Мобільний ЦНАП»  

 

№  

з/п 

Ідентифікатор 

послуги 

Назва послуги 

Послуги відділу житлово – комунального господарства 

1.  00036 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

2.  00238 Видача ордера на жиле приміщення 

3.  00240 Видача ордера на службове жиле приміщення 

4.  01235 Видача дозволу на перепоховання останків померлих 

5.  

01270 Прийняття рішення про відключення власників (співвласників) будівель, 

у тому числі житлових будинків від мереж централізованого опалення та 

гарячого водопостачання 

6.  

01663 Прийняття рішення про відключення квартири чи нежитлового 

приміщення багатоквартирного будинку від мереж централізованого 

опалення та гарячого водопостачання 

7.  
00257 Видача свідоцтва про право власності на приватизоване житло 

державного житлового фонду 

8.  00261 Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло 

9.  02021 Включення житлового приміщення до числа службових 

10.  01278 Виключення житлового приміщення з числа службових 

11.  
 Надання дозволу на влаштування газової колонки в багатоквартирному 

будинку 

12.  
 Про надання в оренду нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м. Лиман 

13.  
 Передача житлового комплексу з балансу балансоутримувача на баланс 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

14.  
01246 Видача довідки про перебування (не перебування) на квартирному 

обліку 

15.  00256 Взяття громадян на соціальний квартирний облік 

16.  
01471 Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового проживання 

17.  
01257 Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання 

житлового приміщення для тимчасового проживання 

18.  00194 Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою 



19.  00195 Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

20.  00196 Видача дублікату дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

21.  00197 Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

22.  
00233 Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов 

23.  
00262 Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне 

приватизоване житло 

24.  
00263 Видача довідки про участь (неучасть) у приватизації житла державного 

житлового фонду 

25.  
00264 Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і 

громадського  житлового фонду 

26.  
01264 Внесення до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі 

будівництва (придбання) доступного житла 

27.  
01266 Взяття на облік громадян, які бажають вступити до житлово-

будівельного кооперативу 

28.  01348 Надання житлового приміщення, що звільнилось у квартирі 

29.  
01379 Передача в суборенду нежитлових приміщень міської комунальної 

власності 

30.  
01380 Передача в тимчасове безоплатне користування нежитлових приміщень 

міської комунальної власності 

31.  
01381 Продовження строку оренди нежитлових приміщень міської 

комунальної власності 

32.  
01472 Рішення щодо продовження строку проживання в тимчасовому 

житловому фонді 

33.  
01473 Надання дозволу на переоформлення договору найму житлового 

приміщення 

34.  
01969 Видача дозволу на встановлення дорожніх знаків на дорогах місцевого 

значення 

35.  
02024 Прийняття рішення про надання громадянам житла з житлового фонду 

соціального призначення 

36.  02079 Видача ордеру на вселення в кімнату гуртожитку 

37.  02080 Видача ордеру на вселення у житло соціального призначення 

38.  02101 Зняття з квартирного обліку 

39.  02108 Включення об’єкта оренди до Переліку першого типу 

40.  02109 Включення об’єкта оренди до Переліку другого типу 

41.  02121 Продовження договору оренди державного чи комунального майна 



42.  
02122 Надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту 

орендованого майна за рахунок орендаря 

Послуги сектору екології та природних ресурсів відділу житлово – комунального 

господарства 

43.  00159 Видача ордера на видалення зелених насаджень 

Послуги юридичного відділу 

44.  00244 Надання довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок 

Послуги відділу організаційної роботи 

45.  01201 Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

46.  00034 Реєстрація місця проживання 

47.  01217 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років 

48.  00037 Зняття з реєстрації місця проживання 

49.  
00038 Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця 

перебування особи 

50.  00040 Реєстрація місця перебування 

51.  
01245 Видача довідки про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця 

(довідка для оформлення спадщини) 

Послуги загального відділу 

52.  
02062 Видача довідки про наявність у житловому приміщенні пічного 

опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі 

Послуги відділу містобудування та архітектури 

53.  00156 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

54.  01193 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

55.  
 Надання містобудівних умов і обмежень для проектування об’єкта 

будівництва 

56.  
00190 Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

57.  
00191 Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності 

58.  
00193 Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для  

провадження підприємницької діяльності 

59.  

01888 Надання повідомлення про відповідність намірів щодо місця 

розташування тимчасової споруди містобудівній документації, 

будівельним нормам 

60.   Присвоєння та зміна адреси об’єкта будівництва 



61.   Зміна адреси об’єкта нерухомого майна 

62.   Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації. 

63.  00140 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації 

64.  

01218 Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо 

об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 

паспорту 

65.  

 Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів 

з незначними наслідками (СС1) 

66.  
01188 Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за 

заявою замовника 

67.  00134 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт 

68.  

 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких 

здійснюється на підставі будівельного паспорту 

69.  

 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) 

70.  
01190 Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за 

заявою замовника 

71.  
01263 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно 

збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду 

72.  

01376 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів 

з незначними наслідками (СС1) 

73.  
00138 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта 

74.  

01873 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів 

з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці 

відповідного цільового призначення без дозвільного документа на 

виконання будівельних робіт) 

75.  01192 Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

76.  
 Внесення змін до містобудівних умов і обмежень для проектування 

об’єкта будівництва 

77.  
01279 Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі 

будинки 



78.  
00183 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах населеного 

пункту 

79.  00186 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

80.  00184 Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

81.  00187 Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

82.  01346 Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами 

83.  
00145 Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих 

робіт 

84.  
 Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок 

виконання підготовчих робіт 

85.  
 Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок 

виконання будівельних робіт 

Послуги відділу земельних відносин 

86.  

00202 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

87.  

 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (в оренду, безоплатно у власність, шляхом викупу, 

постійне користування) 

88.  

00214 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

89.  

00208 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського 

призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які 

перебувають у власності громадян та юридичних осіб 

90.  00182 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

91.  
00217 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення 

92.  
01293 Внесення змін до рішення органу місцевого самоврядування з земельних 

питань 

93.  
 Затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу 

94.  

02032 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право суборенди, сервітуту 



95.  

 Затвердження технічної документації ії землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди 

(сервітуту) 

96.  

 Надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки у межах та за межами населених 

пунктів 

97.  
 Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки у межах та за межами населених пунктів 

98.  
 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення 

99.  

 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її (в оренду, безоплатно у власність, шляхом викупу, 

постійне користування) 

100.  
 Надання дозволу на розроблення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки, що підлягає продажу 

101.  
 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

102.  
 Погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок 

103.  00204 Внесення змін до договору оренди землі 

104.  
01402 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

105.  
02089 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

106.  00189 Поновлення (продовження) договору оренди землі 

107.  
00192 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі 

добровільної відмови орендаря 

108.  02115 Укладання договору оренди землі, додаткової угоди про зміну сторони 

109.  01784 Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди 

Послуги структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру у Донецькій 

області (відділ у Лиманському районі) 

110.  
00068 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки 

111.  
00066 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою 



112.  
00080 Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею 

витягу 

113.  
 Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про земельну ділянку 

114.  
00072 Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту, з видачею витягу 

115.  
00069 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного 

земельного кадастру 

116.  
00062 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану) 

117.  
00060 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про земельну ділянку 

118.  00085 Видача висновку про погодження документації із землеустрою 

119.  
00035 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про землі в межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць 

120.  
00059 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель 

121.  
00061 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідок, 

що містять узагальнену інформацію про землі (території) 

122.  
00079 Внесення до державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу 

123.  
 Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з 

видачею витягу 

124.  00078 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу 

125.  
00063 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення державного земельного 

кадастру 

126.  

 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки 

про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про 

одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом цільового призначення (використання) 

Послуги Центру соціальних служб сім’ї молоді та дітей 



127.  
1 Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання України “Мати 

— Героїня” 

Послуги служби у справах дітей 

128.  
01224 Прийняття рішення про визначення місця проживання (перебування) 

дитини 

129.  01839 Надання висновку щодо цільового витрачання аліментів на дитину 

130.  
01755 Прийняття рішення про надання неповнолітнім особам повної цивільної 

дієздатності 

131.  
01838 Надання висновку про можливість передачі дитини для подальшого 

виховання матері чи батькові 

132.  
01236 Прийняття рішення про способи участі у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї 

133.  
01683 Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право 

власності на яке або право користування яким має дитина 

134.  
01225 Прийняття рішення про встановлення опіки, піклування над дитиною-

сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування 

135.  
01354 Звільнення опікуна, піклувальника дитини від здійснення їх 

повноважень 

136.  01836 Прийняття рішення про утворення прийомної сім’ї 

137.  
01212 Надання висновку про підтвердження місця проживання дитини для її 

тимчасового виїзду за межі України 

138.  
01238 Прийняття рішення про розв'язання спору між батьками щодо 

визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини 

139.  
01265 Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або 

надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди 

одного з батьків або за відсутності батьків 

140.  
01754 Прийняття рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в 

закладі, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей 

141.  
01837 Прийняття рішення про створення та забезпечення функціонування 

дитячого будинку сімейного типу 

142.  02040 Прийняття рішення про припинення функціонування прийомної сім’ї 

143.  
01262 Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

144.  02041 Прийняття рішення про продовження функціонування прийомної сім’ї 

Послуги Департаменту державної архітектурно – будівельної інспекції у Донецькій області 

145.   Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації. 



146.  00140 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації 

147.  
 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно 

до пункту 9 розділу V”Прикінцеві положення” Закону України “Про 

регулювання містобудівної діяльності”) 

148.  
 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації 

(відповідно до пункту 9 розділу V”Прикінцеві положення” Закону 

України “Про регулювання містобудівної діяльності”) 

149.  00134 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт 

150.  
00145 Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих 

робіт 

151.  
01190 Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за 

заявою замовника 

152.  01189 Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт 

153.   Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт 

154.  
00146 Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних 

робіт 

155.  
01188 Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за 

заявою замовника 

156.  01902 Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт 

Послуги Державного рятувального загону ГУ ДСНС 

157.  
00162 Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки 

Послуги Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області 

158.   Видача (переоформлення, анулювання) експлуатаційного дозволу 

159.  
 Видача (переоформлення, анулювання) експлуатаційного дозволу для 

провадження діяльності на потужностях (об’єктах) з виробництва, 

змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів 

Послуги Лиманського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану 

Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м.Харків)  

160.  01369 Комплексна послуга “єМалятко” 

161.   Державна реєстрація народження 

162.  00031 Державна реєстрація шлюбу 

163.  
00032 Державна реєстрація розірвання шлюбу (за спільною заявою подружжя, 

яке не має дітей) 

164.  00868 Державна реєстрація зміни імені 



165.  
00983 Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та 

анулювання 

166.  00033 Державна реєстрація смерті 

  



Перелік адміністративних послуг, що надаються у Центрі надання адміністративних 

послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області, надання яких 

здійснюється старостами. 

 

№  

з/п 

Ідентифікатор 

послуги 

Назва послуги 

Послуги відділу житлово – комунального господарства 

1.  00036 Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

2.  00238 Видача ордера на жиле приміщення 

3.  00240 Видача ордера на службове жиле приміщення 

4.  01235 Видача дозволу на перепоховання останків померлих 

5.  

01270 Прийняття рішення про відключення власників (співвласників) будівель, 

у тому числі житлових будинків від мереж централізованого опалення та 

гарячого водопостачання 

6.  

01663 Прийняття рішення про відключення квартири чи нежитлового 

приміщення багатоквартирного будинку від мереж централізованого 

опалення та гарячого водопостачання 

7.  
00257 Видача свідоцтва про право власності на приватизоване житло 

державного житлового фонду 

8.  00261 Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло 

9.  02021 Включення житлового приміщення до числа службових 

10.  01278 Виключення житлового приміщення з числа службових 

11.  
 Надання дозволу на влаштування газової колонки в багатоквартирному 

будинку 

12.  
 Про надання в оренду нерухомого майна комунальної власності 

територіальної громади м. Лиман 

13.  
 Передача житлового комплексу з балансу балансоутримувача на баланс 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 

14.  
01246 Видача довідки про перебування (не перебування) на квартирному 

обліку 

15.  00256 Взяття громадян на соціальний квартирний облік 

16.  
01471 Взяття на облік громадян, які потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для тимчасового проживання 

17.  
01257 Взяття на облік внутрішньо переміщених осіб, які потребують надання 

житлового приміщення для тимчасового проживання 

18.  00194 Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою 



19.  00195 Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

20.  00196 Видача дублікату дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

21.  00197 Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

22.  
00233 Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов 

23.  
00262 Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне 

приватизоване житло 

24.  
00263 Видача довідки про участь (неучасть) у приватизації житла державного 

житлового фонду 

25.  
00264 Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і 

громадського  житлового фонду 

26.  
01264 Внесення до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі 

будівництва (придбання) доступного житла 

27.  
01266 Взяття на облік громадян, які бажають вступити до житлово-

будівельного кооперативу 

28.  01348 Надання житлового приміщення, що звільнилось у квартирі 

29.  
01379 Передача в суборенду нежитлових приміщень міської комунальної 

власності 

30.  
01380 Передача в тимчасове безоплатне користування нежитлових приміщень 

міської комунальної власності 

31.  
01381 Продовження строку оренди нежитлових приміщень міської 

комунальної власності 

32.  
01472 Рішення щодо продовження строку проживання в тимчасовому 

житловому фонді 

33.  
01473 Надання дозволу на переоформлення договору найму житлового 

приміщення 

34.  
01969 Видача дозволу на встановлення дорожніх знаків на дорогах місцевого 

значення 

35.  
02024 Прийняття рішення про надання громадянам житла з житлового фонду 

соціального призначення 

36.  02079 Видача ордеру на вселення в кімнату гуртожитку 

37.  02080 Видача ордеру на вселення у житло соціального призначення 

38.  02101 Зняття з квартирного обліку 

39.  02108 Включення об’єкта оренди до Переліку першого типу 

40.  02109 Включення об’єкта оренди до Переліку другого типу 

41.  02121 Продовження договору оренди державного чи комунального майна 



42.  
02122 Надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту 

орендованого майна за рахунок орендаря 

Послуги сектору екології та природних ресурсів відділу житлово – комунального 

господарства 

43.  00159 Видача ордера на видалення зелених насаджень 

Послуги юридичного відділу 

44.  00244 Надання довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок 

Послуги відділу організаційної роботи 

45.  01201 Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

Послуги загального відділу 

46.  
02062 Видача довідки про наявність у житловому приміщенні пічного 

опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі 

Послуги відділу містобудування та архітектури 

47.  00156 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

48.  01193 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

49.  
 Надання містобудівних умов і обмежень для проектування об’єкта 

будівництва 

50.  
00190 Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

51.  
00191 Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для 

провадження підприємницької діяльності 

52.  
00193 Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для  

провадження підприємницької діяльності 

53.  

01888 Надання повідомлення про відповідність намірів щодо місця 

розташування тимчасової споруди містобудівній документації, 

будівельним нормам 

54.   Присвоєння та зміна адреси об’єкта будівництва 

55.   Зміна адреси об’єкта нерухомого майна 

56.   Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації. 

57.  00140 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації 

58.  

01218 Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо 

об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 

паспорту 

59.  

 Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів 

з незначними наслідками (СС1) 



60.  
01188 Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за 

заявою замовника 

61.  00134 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт 

62.  

 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких 

здійснюється на підставі будівельного паспорту 

63.  

 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) 

64.  
01190 Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за 

заявою замовника 

65.  
01263 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно 

збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду 

66.  

01376 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів 

з незначними наслідками (СС1) 

67.  
00138 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта 

68.  

01873 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів 

з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці 

відповідного цільового призначення без дозвільного документа на 

виконання будівельних робіт) 

69.  01192 Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

70.  
 Внесення змін до містобудівних умов і обмежень для проектування 

об’єкта будівництва 

71.  
01279 Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі 

будинки 

72.  
00183 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах населеного 

пункту 

73.  00186 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

74.  00184 Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

75.  00187 Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

76.  01346 Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами 

77.  
00145 Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих 

робіт 



78.  
 Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок 

виконання підготовчих робіт 

79.  
 Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок 

виконання будівельних робіт 

Послуги відділу земельних відносин 

80.  

00202 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

81.  

 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (в оренду, безоплатно у власність, шляхом викупу, 

постійне користування) 

82.  

00214 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) 

83.  

00208 Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки несільського 

призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого майна, які 

перебувають у власності громадян та юридичних осіб 

84.  00182 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

85.  
00217 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у разі зміни її цільового призначення 

86.  
01293 Внесення змін до рішення органу місцевого самоврядування з земельних 

питань 

87.  
 Затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки, що 

підлягає продажу 

88.  

02032 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється 

право суборенди, сервітуту 

89.  

 Затвердження технічної документації ії землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди 

(сервітуту) 

90.  

 Надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки у межах та за межами населених 

пунктів 

91.  
 Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки у межах та за межами населених пунктів 

92.  
 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення 



93.  

 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її (в оренду, безоплатно у власність, шляхом викупу, 

постійне користування) 

94.  
 Надання дозволу на розроблення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки, що підлягає продажу 

95.  
 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

96.  
 Погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок 

97.  00204 Внесення змін до договору оренди землі 

98.  
01402 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

99.  
02089 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

100.  00189 Поновлення (продовження) договору оренди землі 

101.  
00192 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі 

добровільної відмови орендаря 

102.  02115 Укладання договору оренди землі, додаткової угоди про зміну сторони 

103.  01784 Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди 

Послуги служби у справах дітей 

104.  
01224 Прийняття рішення про визначення місця проживання (перебування) 

дитини 

105.  01839 Надання висновку щодо цільового витрачання аліментів на дитину 

106.  
01755 Прийняття рішення про надання неповнолітнім особам повної цивільної 

дієздатності 

107.  
01838 Надання висновку про можливість передачі дитини для подальшого 

виховання матері чи батькові 

108.  
01236 Прийняття рішення про способи участі у вихованні дитини та 

спілкуванні з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї 

109.  
01683 Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право 

власності на яке або право користування яким має дитина 

110.  
01225 Прийняття рішення про встановлення опіки, піклування над дитиною-

сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклування 

111.  
01354 Звільнення опікуна, піклувальника дитини від здійснення їх 

повноважень 

112.  01836 Прийняття рішення про утворення прийомної сім’ї 



113.  
01212 Надання висновку про підтвердження місця проживання дитини для її 

тимчасового виїзду за межі України 

114.  
01238 Прийняття рішення про розв'язання спору між батьками щодо 

визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини 

115.  
01265 Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або 

надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди 

одного з батьків або за відсутності батьків 

116.  
01754 Прийняття рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в 

закладі, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей 

117.  
01837 Прийняття рішення про створення та забезпечення функціонування 

дитячого будинку сімейного типу 

118.  02040 Прийняття рішення про припинення функціонування прийомної сім’ї 

119.  
01262 Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

120.  02041 Прийняття рішення про продовження функціонування прийомної сім’ї 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



                   Додаток 2 
до рішення Лиманської міської ради  
від_____________   №  ___________ 

 

 

Адміністративні послуги, якими доповнено перелік адміністративних послуг що 

надаються у Центрі надання адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської 

міської ради 

 

№ 

з/п 

Назва послуги 

232.  01201 Надання дозволу на створення органу самоорганізації населення 

233.  
01212 Надання висновку про підтвердження місця проживання дитини для її 

тимчасового виїзду за межі України 

234.  
01238 Прийняття рішення про розв'язання спору між батьками щодо 

визначення або зміни імені, прізвища, по батькові дитини 

235.  
01265 Прийняття рішення (згоди) про проведення психіатричного огляду або 

надання психіатричної допомоги особі віком до 14 років у разі незгоди 

одного з батьків або за відсутності батьків 

236.  
01754 Прийняття рішення про доцільність цілодобового перебування дитини в 

закладі, який здійснює інституційний догляд і виховання дітей 

237.  
01837 Прийняття рішення про створення та забезпечення функціонування 

дитячого будинку сімейного типу 

238.  02040 Прийняття рішення про припинення функціонування прийомної сім’ї 

239.  02041 Прийняття рішення про продовження функціонування прийомної сім’ї 

240.  
01262 Надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів 

241.  00194 Видача дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

242.  00195 Переоформлення дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

243.  00196 Видача дублікату дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

244.  00197 Анулювання дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

245.  
00233 Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов 

246.  
00262 Внесення змін до свідоцтва про право власності на державне 

приватизоване житло 

247.  
00263 Видача довідки про участь (неучасть) у приватизації житла державного 

житлового фонду 



248.  
00264 Видача охоронного свідоцтва (броні) на жиле приміщення державного і 

громадського  житлового фонду 

249.  
01264 Внесення до реєстру осіб, які бажають брати участь у програмі 

будівництва (придбання) доступного житла 

250.  
01266 Взяття на облік громадян, які бажають вступити до житлово-

будівельного кооперативу 

251.  01348 Надання житлового приміщення, що звільнилось у квартирі 

252.  
01379 Передача в суборенду нежитлових приміщень міської комунальної 

власності 

253.  
01380 Передача в тимчасове безоплатне користування нежитлових приміщень 

міської комунальної власності 

254.  
01381 Продовження строку оренди нежитлових приміщень міської 

комунальної власності 

255.  
01472 Рішення щодо продовження строку проживання в тимчасовому 

житловому фонді 

256.  
01473 Надання дозволу на переоформлення договору найму житлового 

приміщення 

257.  
01969 Видача дозволу на встановлення дорожніх знаків на дорогах місцевого 

значення 

258.  
02024 Прийняття рішення про надання громадянам житла з житлового фонду 

соціального призначення 

259.  02079 Видача ордеру на вселення в кімнату гуртожитку 

260.  02080 Видача ордеру на вселення у житло соціального призначення 

261.  02101 Зняття з квартирного обліку 

262.  02108 Включення об’єкта оренди до Переліку першого типу 

263.  02109 Включення об’єкта оренди до Переліку другого типу 

264.  02121 Продовження договору оренди державного чи комунального майна 

265.  
02122 Надання згоди на здійснення поточного та/або капітального ремонту 

орендованого майна за рахунок орендаря 

266.  
00038 Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця 

перебування особи 

267.  01217 Реєстрація місця проживання дитини до 14 років 

268.  
01245 Видача довідки про реєстрацію/останнє місце проживання спадкодавця 

(довідка для оформлення спадщини) 



269.  
01218 Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо 

об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 

паспорту 

270.  
01208 Подання повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, що 

за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними 

наслідками (СС1) 

271.  
01188 Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за 

заявою замовника 

272.  00134 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт 

273.  
01219 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на 

підставі будівельного паспорту 

274.  
01209 Подання повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1) 

275.  
01190 Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за 

заявою замовника 

276.  
01263 Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно 

збудованого об’єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду 

277.  
01376 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів 

з незначними наслідками (СС1) 

278.  
00138 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта 

279.  

01873 Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації (щодо 

об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів 

з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельній ділянці 

відповідного цільового призначення без дозвільного документа на 

виконання будівельних робіт) 

280.  01192 Надання дубліката будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

281.  
00193 Продовження строку дії паспорта прив'язки тимчасової споруди для  

провадження  підприємницької діяльності 

282.  
01186 Внесення змін до містобудівних умов і обмежень для проектування 

об’єкта будівництва 

283.  
01279 Прийняття рішення про переведення дачних і садових будинків у жилі 

будинки 

284.  
00183 Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами у межах населеного 

пункту 



285.  00186 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

286.  00184 Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

287.  00187 Анулювання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

288.  01346 Внесення змін у дозвіл на розміщення зовнішньої реклами 

289.  
00145 Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих 

робіт 

290.  
 Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок 

виконання підготовчих робіт 

291.  
 Повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок 

виконання будівельних робіт 

292.  
 Надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки у межах та за межами населених 

пунктів 

293.  
 Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки у межах та за межами населених пунктів 

294.  
 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у разі зміни її цільового призначення 

295.  
 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

та передачу її (в оренду, безоплатно у власність, шляхом викупу, 

постійне користування) 

296.  
 Надання дозволу на розроблення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки, що підлягає продажу 

297.  
 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та об’єднання земельних ділянок 

298.  
 Погодження технічної документації із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок 

299.  00204 Внесення змін до договору оренди землі 

300.  
01402 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земель 

301.  
02089 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель 

302.  00189 Поновлення (продовження) договору оренди землі 

303.  
00192 Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі 

добровільної відмови орендаря 

304.  02115 Укладання договору оренди землі, додаткової угоди про зміну сторони 

305.  01784 Надання у користування водних об’єктів на умовах оренди 



 

 

 



                                                                Додаток 3 
до рішення Лиманської міської ради  
від______________ №  ___________ 

 

Адміністративні послуги виключені з переліку послуг що надаються у Центрі надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Лиманської міської ради  

 

№ 

з/п 
Назва послуги 

306.  Дозвіл на створення органу самоорганізації населення 

307.  Висновок про доцільне позбавлення батьківських прав 

308.  
Встановлення опіки над майном дитини сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

309.  Висновок про доцільне поновлення батьківських прав 

310.  Тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання за заявою батьків 

311.  
Висновок про доцільне відібрання дитини від батьків без позбавлення їх 

батьківських прав 

312.  Видача довідки про реєстрацію місця перебування 

313.  Видача довідки про реєстрацію місця проживання 

314.  
Внесення змін до інформації про особу у Реєстрі Лиманської територіальної 

громади 

315.  Видача довідки про осіб зареєстрованих за відповідною адресою 

316.  
Надання дозволу на переобладнання або перепланування жилих будинків, жилих 

і нежилих у житлових будинках приміщень 

317.  
Надання дозволу на переведення квартири, житлового будинку, частини 

житлового будинку з житлового фонду в нежитловий 

318.  
Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Додаток 4 
до рішення Лиманської міської ради  
від______________ №  ___________ 

 

Адміністративні послуги що надаються у Центрі надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Лиманської міської ради назви яких змінюються 

 

№ 

з/п 
Попередня назва послуги Змінена назва послуги 

319.  

Надання довідки про право фізичної 

особи на отримання доходу від 

податкового агента без утримання 

податку 

Видача довідки про наявність у 

фізичної особи земельних ділянок 

320.  
Висновок про визначення місця 

проживання дитини 

Прийняття рішення про визначення 

місця проживання (перебування) 

дитини 

321.  
Висновок органу опіки та піклування про 

цільове (нецільове) використання 

аліментів на утримання дитини 

Надання висновку щодо цільового 

витрачання аліментів на дитину 

322.  

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 

Прийняття рішення про надання 

неповнолітнім особам повної 

цивільної дієздатності 

323.  

Висновок про можливість передачі 

дитини для подальшого виховання матері, 

батькові, які повернулися з місць 

позбавлення волі 

Надання висновку про можливість 

передачі дитини для подальшого 

виховання матері чи батькові 

324.  
Визначення способу участі у вихованні 

дитини та спілкування з нею того з 

батьків, хто проживає окремо від неї 

Прийняття рішення про способи участі 

у вихованні дитини та спілкуванні з 

нею того з батьків, хто проживає 

окремо від неї 

325.  
Дозвіл на вчинення правочинів щодо 

нерухомого майна, право власності на яке 

або право користування яким має дитина 

Надання дозволу на вчинення 

правочинів щодо нерухомого майна, 

право власності на яке або право 

користування яким має дитина 

326.  
Встановлення опіки (піклування) над 

дитиною 

Прийняття рішення про встановлення 

опіки, піклування над дитиною-

сиротою або дитиною, позбавленою 

батьківського піклування 



327.  Зняття опіки (піклування) над дитиною 
Звільнення опікуна, піклувальника 

дитини від здійснення їх повноважень 

328.  
Створення прийомної сім’ї та 

влаштування до неї дітей-сиріт, дітей 

позбавлених батьківського піклування 

Прийняття рішення про утворення 

прийомної сім’ї 

329.  Реєстрація місця проживання особи Реєстрація місця проживання 

330.  
Зняття з реєстрації місця проживання 

особи 

Зняття з реєстрації місця проживання 

331.  
Наміри щодо можливості розміщення 

тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 

Надання повідомлення про 

відповідність намірів щодо місця 

розташування тимчасової споруди 

містобудівній документації, 

будівельним нормам 

332.  
Взяття на квартирний облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов 

Взяття на облік громадян, які 

потребують поліпшення житлових 

умов 

333.  

Видача дозволу на відключення від 

мережі централізованого опалення та 

гарячого водопостачання і улаштування 

індивідуального опалення 

Прийняття рішення про відключення 

власників (співвласників) будівель, у 

тому числі житлових будинків від 

мереж централізованого опалення та 

гарячого водопостачання 

Прийняття рішення про відключення 

квартири чи нежитлового приміщення 

багатоквартирного будинку від мереж 

централізованого опалення та гарячого 

водопостачання 

334.  
Приватизація державного житлового 

фонду 

Видача свідоцтва про право власності 

на приватизоване житло державного 

житлового фонду 

335.  
Включення квартири до розряду 

службових 

Включення житлового приміщення до 

числа службових 

336.  
Виключення квартири із розряду 

службових 

Виключення житлового приміщення з 

числа службових 

337.  

Видача довідки про перебування на 

квартирному обліку або іншого 

документа, що підтверджує необхідність 

поліпшення житлових умов 

Видача довідки про перебування (не 

перебування) на квартирному обліку 

338.  Взяття на соціальний квартирний облік 
Взяття громадян на соціальний 

квартирний облік 



339.  
Взяття на облік, надання житлових 

приміщень для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб 

Взяття на облік громадян, які 

потребують надання житлового 

приміщення з фондів житла для 

тимчасового проживання 

Взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб, які потребують 

надання житлового приміщення для 

тимчасового проживання 

340.  
Видача дозволу(ордеру) на видалення 

зелених насаджень 

Видача ордера на видалення зелених 

насаджень 

341.  
Надання довідки про наявність пічного 

опалення 

Видача довідки про наявність у 

житловому приміщенні пічного 

опалення та/або кухонного вогнища на 

твердому паливі 

342.  
Продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення у 

власність фізичним особам 

Продаж не на конкурентних засадах 

земельної ділянки несільського 

призначення, на якій розташовані 

об’єкти нерухомого майна, які 

перебувають у власності громадян та 

юридичних осіб 

343.  
Затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок у разі зміни 

їх цільового призначення 

Затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

разі зміни її цільового призначення 

344.  
Внесення змін до рішення Лиманської 

(Краснолиманської) міської ради з 

земельних питань 

Внесення змін до рішення органу 

місцевого самоврядування з 

земельних питань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


