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

Донецької області за принципом віддаленого робочого місця (пересувного) 
адміністратора 

 
№ 
з/п 

Назва послуги  

Послуги відділу житлово – комунального господарства 

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

умов 
 

2 2 Видача ордера на жиле приміщення  
3 3 Видача ордера на службове жиле приміщення  
4 4 Видача дозволу на перепоховання останків померлих  

5 
5 Видача дозволу на відключення від мережі централізованого опалення та 

гарячого водопостачання і улаштування індивідуального опалення 
 

6 6 Приватизація державного житлового фонду  
7 7 Видача дубліката свідоцтва про право власності на житло  
8 8 Включення квартири до розряду службових  
9 9 Виключення квартири із розряду службових  
10 10 Надання дозволу на влаштування газової колонки в багатоквартирному будинку 

11 
11 Про надання в оренду нерухомого майна комунальної власності територіальної 

громади м. Лиман 
 

12 
12 Передача житлового комплексу з балансу балансоутримувача на баланс 

об’єднання співвласників багатоквартирного будинку 
 

13 
13 Видача довідки про перебування на квартирному обліку або іншого документа, 

що підтверджує необхідність поліпшення житлових умов 
 

14 14 Взяття на соціальний квартирний облік  

15 
15 Взяття на облік, надання житлових приміщень для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб 
 

Послуги сектору екології та природних ресурсів відділу житлово – 
комунального господарства 

16 1 Видача дозволу(ордеру) на видалення зелених насаджень  

Послуги юридичного відділу 

17 
1 Надання довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового 

агента без утримання податку 
 

Послуги відділу організаційної роботи та внутрішньої політики 
18 1 Дозвіл на створення органу самоорганізації населення  

Послуги відділу надання адміністративних послуг 
19 1 Реєстрація місця проживання особи  
20 2 Зняття з реєстрації місця проживання особи  
21 3 Видача довідки про реєстрацію місця проживання  
22 4 Реєстрація місця перебування особи  
23 5 Видача довідки про реєстрацію місця перебування  
24 6 Видача довідки про осіб зареєстрованих за відповідною адресою  

25 
7 Внесення змін до інформації про особу у Реєстрі Лиманської територіальної 

громади 
 

Послуги загального відділу 
26 1 Надання довідки про наявність пічного опалення  

Послуги відділу містобудування та архітектури 



27 1 Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки  
28 2 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки  
29 3 Надання містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки  

30 
4 Наміри щодо можливості розміщення тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 
 

31 
5 Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 
 

32 
6 Внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження 

підприємницької діяльності 
 

33 
7 Надання дозволу на переобладнання або перепланування жилих будинків, 

жилих і нежилих у житлових будинках приміщень 
 

34 8 Присвоєння та зміна адреси об’єкта будівництва  
35 9 Зміна адреси об’єкта нерухомого майна  

36 
10 Надання дозволу на переведення квартири, житлового будинку, частини 

житлового будинку з житлового фонду в нежитловий 
 

37 11 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації.  
38 12 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації  

Послуги відділу земельних відносин 

39 
1 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

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

40 
2 Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки (в оренду, безоплатно у власність, шляхом викупу, постійне 
користування) 

 

41 
3 Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 
 

42 
4 Продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення у власність 

фізичним особам 
 

43 5 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  

44 
6 Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у разі 

зміни їх цільового призначення 
 

45 
7 Внесення змін до рішення Лиманської (Краснолиманської) міської ради з 

земельних питань 
 

46 
8 Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної 

ділянки 
 

47 
9 Затвердження експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 

продажу 
 

48 
10 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право 
суборенди (сервітуту) 

 

49 
11 Затвердження технічної документації ії землеустрою щодо встановлення меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється право суборенди (сервітуту) 
 

Послуги структурного підрозділу Головного управління Держгеокадастру у 
Донецькій області (відділ у Лиманському районі) 

50 
1 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки 
 

51 
2 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного 

фонду документації із землеустрою 
 

52 
3 Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного 

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

53 
4 Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку 
 



54 
5 Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею 
витягу 

 

55 
6 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з державного 

земельного кадастру 
 

56 
7 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювання з 

картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти 
(плану) 

 

57 
8 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про земельну ділянку 
 

58 9 Видача висновку про погодження документації із землеустрою  

59 
10 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-
територіальних одиниць 

 

60 
11 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з 

державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель 
 

61 
12 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідок, що 

містять узагальнену інформацію про землі (території) 
 

62 
13 Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, з видачею витягу 

 

63 
14 Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею 
витягу 

 

64 15 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу  

65 
16 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення державного земельного кадастру 
 

66 

17 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 

67 
1 Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання України “Мати —

Героїня” 
 

Послуги служби у справах дітей 
68 1 Висновок про визначення місця проживання дитини  

69 
2 Висновок органу опіки та піклування про цільове (нецільове) використання 

аліментів на утримання дитини 
 

70 
3 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 

 

71 
4 Висновок про можливість передачі дитини для подальшого виховання матері, 

батькові, які повернулися з місць позбавлення волі 
 

72 
5 Визначення способу участі у вихованні дитини та спілкування з нею того з 

батьків, хто проживає окремо від неї 
 

73 6 Висновок про доцільне позбавлення батьківських прав  

74 
7 Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке 

або право користування яким має дитина 
 

75 8 Встановлення опіки (піклування) над дитиною  

76 
9 Встановлення опіки над майном дитини сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування 
 

77 10 Висновок про доцільне поновлення батьківських прав  
78 11 Зняття опіки (піклування) над дитиною  



79 12 Тимчасове влаштування дитини на повне державне утримання за заявою батьків 

80 
13 Створення прийомної сім’ї та влаштування до неї дітей-сиріт, дітей позбавлених 

батьківського піклування 
 

81 
14 Висновок про доцільне відібрання дитини від батьків без позбавлення їх 

батьківських прав 
 

Послуги Департаменту державної архітектурно – будівельної інспекції у 
Донецькій області 

82 1 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації.  
83 2 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації  

84 
3 Реєстрація декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно до 

пункту 9 розділу V”Прикінцеві положення” Закону України “Про регулювання 
містобудівної діяльності”) 

 

85 
4 Внесення змін до декларації про готовність об’єкта до експлуатації (відповідно 

до пункту 9 розділу V”Прикінцеві положення” Закону України “Про 
регулювання містобудівної діяльності”) 

 

86 5 Подання повідомлення про початок виконання підготовчих робіт  
87 6 Внесення змін до повідомлення про початок виконання підготовчих робіт  

88 
7 Скасування повідомлення про початок виконання підготовчих робіт за заявою 

замовника 
 

89 8 Внесення змін до декларації про початок виконання підготовчих робіт  
90 9 Подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт  
91 10 Внесення змін до повідомлення про початок виконання будівельних робіт  

92 
11 Скасування повідомлення про початок виконання будівельних робіт за заявою 

замовника 
 

93 12 Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт  

Послуги Державного рятувального загону ГУ ДСНС 

94 
1 Реєстрація декларації відповідності матріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки 
 

Послуги Головного управління Держпродспоживслужби в Донецькій області 
95 1 Видача (переоформлення, анулювання) експлуатаційного дозволу  

96 
2 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) 

97 1 Комплексна послуга “єМалятко”  
98 2 Державна реєстрація народження  
99 3 Державна реєстрація шлюбу  

100 
4 Державна реєстрація розірвання шлюбу (за спільною заявою подружжя, яке не 

має дітей) 
 

101 5 Державна реєстрація зміни імені  

102 
6 Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та 

анулювання 
 

103 7 Державна реєстрація смерті  
 
 
 
 


