
ВЕЛИКОХУТІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
ЗОЛОТОНІСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 24 лютого 2021 року № 12

Про затвердження інформаційних та 
технологічних карток адміністративних послуг, 
що надаються через/та відділом «Центр надання 
адміністративних послуг» Великохутірської 
сільської ради» та віддалене робоче місце 
адміністратора у с. Безбородьки

Відповідно до статей 7, 8 частини шостої статті 12 Закону України «Про 
адміністративні послуги», статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», керуючись вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної 
послуги, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від ЗО січня 2013 року № 
44, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі 
питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 
адміністративних послуг» ( в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 
11.10.2017 р. № 782), враховуючи рішення Великохутірської сільської ради від 26.01.2021 
року №4-21/VIII «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, які будуть 
надаватися через Центр надання адміністративних послуг та віддалене робоче місце 
адміністратора у с. Безбородьки», з метою покращення якості надання адміністративних 
послуг виконавчий комітет Великохутірської сільської ради

В И Р І Ш И В :

1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних послуг, що 
надаються через/та відділом «Центр надання адміністративних послуг» Великохутірської 
сільської ради, та віддалене робоче місце адміністратора у с. Безбородьки, що додаються.

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету Великохутірської 
сільської ради від 08.10.2020 р. № 73.

3. Відповідальній особі за ведення веб-сайту Великохутірської сільської ради 
опублікувати дане рішення на сайті та оприлюднити на стендах сільської ради.



ЗАТВЕРДЖЕНО 
ішенням виконавчого комітету 
ликохутірської сільської ради

2.2021 р. № 12
Шинкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

Державна реєстрація народження
Код послуги 01-01

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ 19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та веб
сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;
Закон України «Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану»

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року 
№ 7-93 «Про державне мито»;
постанова Кабінету Міністрів України від 09 січня 2013 
року № 9 «Про затвердження Порядку підтвердження 
факту народження дитини поза закладом охорони 
здоров’я»;
Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян, затверджений постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064;

2

mailto:vhutir_edr@ukr.net
https://vhutirotg.org.ua


Порядок надання комплексної послуги «єМалятко», 
затверджений постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 липня 2019 року № 691;
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 року № 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через 
центри надання адміністративних послуг»

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в 
Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції 
України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції 
наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 
року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 
(далі -  Правила)

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава для отримання 
адміністративної послуги

Заява батьків або одного з них

8 Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Суб’єктом звернення подаються безпосередньо:
1) до відділу державної реєстрації актів цивільного 
стану:
заява про державну реєстрацію народження; 
паспорт громадянина України (паспортний документ 
іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення; 
документ, виданий закладом охорони здоров’я, що 
підтверджує факт народження дитини; 
документ, виданий закладом охорони здоров’я, що 
підтверджує факт народження дитини або медична 
довідка про перебування дитини під наглядом 
лікувального закладу - у разі народження дитини поза 
закладом охорони здоров’я;
документ, виданий закладом охорони здоров’я, що 
підтверджує факт народження дитини, медична довідка 
про перебування дитини під наглядом лікувального 
закладу, довідка з місця проживання дитини -  у разі 
державної реєстрації народження дитини, яка досягла 
одного року і більше;
рішення суду, постановлене відповідно до статті 317 
Цивільного процесуального кодексу України, про 
встановлення факту народження, що відбулося на 
тимчасово окупованій території України; 
документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу 
компетентним органом іноземної держави; 
документи, складені іноземною мовою, разом з їх 
перекладами на українську мову, засвідчені в 
установленому порядку;
2) до центру надання адміністративних послуг:
заява про державну реєстрацію народження;
паспорт громадянина України (паспортний документ
іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення;
документ, виданий закладом охорони здоров’я, що
підтверджує факт народження дитини;
рішення суду, постановлене відповідно до статті 317
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Цивільного процесуального кодексу України, про 
встановлення факту народження, що відбулося на 
тимчасово окупованій території України; 
документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу 
компетентним органом іноземної держави; 
документи, складені іноземною мовою, разом з їх 
перекладами на українську мову, засвідчені в 
установленому порядку;
3) у закладі охорони здоров’я, у якому народилася 
дитина, у рамках експериментального проекту 
«єМалятко» батьками або одним з них подаються:
заява про державну реєстрацію народження;
паспорт громадянина України (паспортний документ
іноземця, особи без громадянства) суб’єкта звернення;
документ, виданий закладом охорони здоров’я, що
підтверджує факт народження дитини;
документ про шлюб батьків у разі реєстрації шлюбу
компетентним органом іноземної держави;
документи, складені іноземною мовою, разом з їх
перекладами на українську мову, засвідчені в
установленому порядку;

9 Спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання
адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто.
2. В електронній формі документи подаються за 
допомогою програмного забезпечення Єдиного 
державного вебпорталу електронних послуг батьком або 
матір’ю дитини, яких ідентифіковано шляхом 
використання кваліфікованого електронного підпису, 
електронної системи ідентифікації «Bank ID» чи засобу 
ідентифікації особи, який дає можливість однозначно 
ідентифікувати заявника.

10 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

11 Строк надання 
адміністративної послуги

Державна реєстрація народження дитини проводиться в 
день звернення заявника, а в разі подання заяви в 
електронній формі або через центр надання 
адміністративних послуг - у день її надходження або не 
пізніше наступного робочого дня у разі отримання такої 
заяви поза робочим часом відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану.

12 Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. Державна реєстрація суперечить вимогам 
законодавства України.
2. Державна реєстрація повинна проводитися в іншому 
органі державної реєстрації актів цивільного стану.
3. 3 проханням про державну реєстрацію звернулася 
недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для 
цього повноважень

13 Результат надання 
адміністративної послуги

1. Складання актового запису про народження в 
електронному вигляді в Державному реєстрі актів 
цивільного стану громадян та на паперових носіях і 
видача:
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а) свідоцтва про народження дитини;
витягу з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян (довідки) про державну реєстрацію народження 
із зазначенням відомостей про батька відповідно до 
частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;
б) витягу з Державного реєстру актів цивільного стану 

громадян про державну реєстрацію народження 
відповідно до статей 126, 133, 135 Сімейного кодексу 
України із зазначенням факту мертвонародження або 
смерті на першому тижні життя.
2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації 
народження

14 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результат надання адміністративної послуги 
отримується:
1) безпосередньо у відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану, що провів державну реєстрацію 
народження;
2) у закладі охорони здоров’я за місцем подання заяви;
3) у центрі надання адміністративних послуг, що 
забезпечує видачу результатів адміністративних послуг, 
які надаються органом державної реєстрації актів 
цивільного стану, що провів державну реєстрацію 
народження;
4) рекомендованим листом за рахунок отримувача на 
поштову адресу за зареєстрованим місцем проживання 
матері або батька (у разі надання комплексної послуги 
«єМалятко»)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

кохутірської сільської ради
2.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНАКАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація народження
Центр надання адміністративних послуг Великохутіреької сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом та перевірка 
відповідності документів

Адміністратор
ЦНАП В При зверненні

2 Складання актового запису, 
виписка та реєстрація 
свідоцтва про народження

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня

3 Видача свідоцтва про 
народження

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня
Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) з о

календарних
Д Н ІВ
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ШФОР

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
2.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

РТКА
адміністративної послуги 

Державна реєстрація смерті
Код послуги 01-02

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ 19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та веб
сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;
Закон України «Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану»

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року 
№ 7-93 «Про державне мито»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 року № 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через 
центри надання адміністративних послуг»;
Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 22 серпня 2007 № 1064
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6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

Правила державної реєстрації актів цивільного стану в 
Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції 
України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції 
наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 
року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги
Заява родичів померлого, представників органу опіки 

та піклування, працівників житлово-експлуатаційних 
організацій, адміністрації закладу охорони здоров’я, де 
настала смерть, та інших осіб

8 Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються
1) до відділу державної реєстрації актів 

цивільного стану:
заява встановленої форми, що формується та 

реєструється за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян 
(далі -  Реєстр);

документ встановленої форми про смерть, виданий 
закладом охорони здоров’я або судово-медичною 
установою;

або рішення суду про встановлення факту смерті 
особи в певний час чи про оголошення її померлою;

або рішення суду, постановлене відповідно до статті 
317 Цивільного процесуального кодексу України, про 
встановлення факту смерті, що відбулася на тимчасово 
окупованій території України;

паспорт громадянина України (паспортний документ 
іноземця, особи без громадянства) пільгові посвідчення, 
військово-облікові документи померлого, паспорт 
громадянина України (паспортний документ іноземця, 
особи без громадянства) суб’єкта звернення (у разі їх 
наявності);

2) до центру надання адміністративних послуг:
заява встановленої форми, що формується та 

реєструється за допомогою програмних засобів ведення 
Реєстру;

документ встановленої форми про смерть, виданий 
закладом охорони здоров’я або судово-медичною 
установою;

паспорт громадянина України (паспортний документ 
іноземця, особи без громадянства) пільгові посвідчення, 
військово-облікові документи померлого, паспорт 
громадянина України (паспортний документ іноземця, 
особи без громадянства) суб’єкта звернення (у разі їх 
наявності)

9 Спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання
адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто до органу державної реєстрації актів цивільного 
стану або до центру надання адміністративних послуг
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10 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

11 Строк надання 
адміністративної послуги

Державна реєстрація смерті проводиться відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану:

у день подання суб’єктом звернення безпосередньо 
до відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
заяви про державну реєстрацію смерті та документів, 
необхідних для такої державної реєстрації;

у день звернення суб’єкта звернення або не пізніше 
наступного робочого дня у разі отримання відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану заяви про 
державну реєстрацію смерті та документів, необхідних 
для такої державної реєстрації, поданої через центр 
надання адміністративних послуг

12 Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. Державна реєстрація суперечить вимогам 
законодавства України.

2. Державна реєстрація повинна проводитися в іншому 
органі державної реєстрації актів цивільного стану.

3. 3 проханням про державну реєстрацію звернулася 
недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для 
цього повноважень

13 Результат надання 
адміністративної послуги

1. Складання актового запису про смерть в 
електронному вигляді в Державному реєстрі актів 
цивільного стану громадян та на паперових носіях і 
видача свідоцтва про смерть, витягу з Державного 
реєстру актів цивільного стану громадян (або довідки) 
про смерть для отримання допомоги на поховання.

2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації 
смерті

14 Способи отримання 
відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує:
1) у відділі державної реєстрації актів 

цивільного стану свідоцтво про смерть та витяг з 
Державного реєстру актів цивільного стану громадян 
(або довідку) про смерть для отримання допомоги на 
поховання;

2) у центрі надання адміністративних послуг, 
у разі подання заяви про державну реєстрацію смерті та 
документів, необхідних для такої державної реєстрації, 
через центр надання адміністративних послуг свідоцтво 
про смерть, витяг з Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян (або довідку) про смерть для отримання 
допомоги на поховання або письмову відмову в 
проведенні державної реєстрації смерті
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ТЕХНО.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
^_в^24.02.2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

РТКА
АДМШІСТРАТИВНОІ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація смерті
Дентр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом та перевірка 
відповідності документів

Адміністратор
ЦНАП В При зверненні

2 Складання актового запису, 
виписка та реєстрація 
свідоцтва про смерть

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня

3 Видача свідоцтва про смерть Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)

не пізніше 3 днів з дня настання 
смерті або виявлення трупа, а в 
разі якщо неможливо одержати 
документ закладу охорони 
здоров'я або судово-медичної 
установи, - не пізніше 5 днів.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
.02.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ШФОРМА КАРТКА
адміністративної послуги 

Державна реєстрація шлюбу
Код послуги 01-03

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ 19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та веб
сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;
Закон України «Про державну реєстрацію актів 
цивільного стану»

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року 
№ 7-93 «Про державне мито»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 
2014 року № 523-р «Деякі питання надання 
адміністративних послуг органів виконавчої влади через 
центри надання адміністративних послуг»; 
Розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 26 червня 2015 року № 669-р «Про реалізацію 
пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів 
цивільного стану»

6 Акти центральних органів Правила державної реєстрації актів цивільного стану в
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виконавчої влади Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції 
України від 18 жовтня 2000 року № 52/5 (у редакції 
наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 
року № 3307/5), зареєстровані в Міністерстві 
юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940; 
Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів 
цивільного стану -  учасниками пілотного проекту заяв у 
сфері державної реєстрації актів цивільного стану, 
поданих через мережу Інтернет, затверджений наказом 
Міністерства юстиції України 09 липня 2015 року № 
1187/5, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
09 липня 2015 року за № 813/27258

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги
Заява жінки та чоловіка про державну реєстрацію 

шлюбу

8 Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
1) у відділі державної реєстрації актів цивільного 

стану
заява про державну реєстрацію шлюбу встановленої 

форми, що формується та реєструється за допомогою 
програмних засобів ведення Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян (у разі представництва 
інтересів осіб, які бажають зареєструвати шлюб, -  заява, 
на якій нотаріально засвідчено справжність підписів, та 
документ, що підтверджує повноваження представника);

рішення суду про надання права на шлюб (у разі 
звернення осіб віком 16-17 років);

паспорт громадянина України, паспортний 
документ іноземця, особи без громадянства та посвідку 
на постійне чи тимчасове проживання або інший 
документ, що підтверджує законність перебування 
іноземця чи особи без громадянства на території України;

документ, що підтверджує припинення 
попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);

документ, що підтверджує сплату державного мита 
або документ, що підтверджує право на звільнення від 
сплати державного мита;

документ, що підтверджує причину скорочення 
строку державної реєстрації шлюбу (у разі порушення 
суб’єктом звернення питання державної реєстрації 
шлюбу до спливу місячного строку);

якщо документи громадян України, іноземців, осіб 
без громадянства, які є підставою для державної 
реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них 
додається переклад тексту на українську мову, вірність 
якого засвідчується дипломатичним представництвом або 
консульською установою України, посольством 
(консульством) держави, громадянином якої є іноземець 
(країни постійного проживання особи без громадянства), 
Міністерством закордонних справ, іншим відповідним 
органом цієї держави або нотаріусом; 
у центрі надання адміністративних послуг
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заява про державну реєстрацію шлюбу встановленої 
форми, що формується та реєструється за допомогою 
програмних засобів ведення Державного реєстру актів 
цивільного стану громадян;

паспорт громадянина України (паспортний 
документ іноземця, особи без громадянства);

документ, що підтверджує законність перебування 
іноземця чи особи без громадянства на території України;

посвідка на постійне чи тимчасове проживання 
іноземця на території України;

документ, що підтверджує припинення 
попереднього шлюбу (якщо шлюб повторний);

документ, що підтверджує сплату державного мита 
або документ, що підтверджує право на звільнення від 
сплати державного мита;

якщо документи громадян України, іноземців, осіб 
без громадянства, які є підставою для державної 
реєстрації шлюбу, складені іноземною мовою, до них 
додається переклад тексту на українську мову, вірність 
якого засвідчується дипломатичним представництвом або 
консульською установою України, посольством 
(консульством) держави, громадянином якої є іноземець 
(країни постійного проживання особи без громадянства), 
Міністерством закордонних справ, іншим відповідним 
органом цієї держави або нотаріусом

9 Спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання
адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються жінкою та 
чоловіком особисто.

2. Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну 
причину особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу, 
таку заяву, нотаріально засвідчену, можуть подати їх 
представники. Повноваження представника повинні бути 
нотаріально засвідчені.

3. Подання заяви про державну реєстрацію шлюбу з 
накладенням електронних цифрових підписів через 
мережу Інтернет з використанням веб-порталу 
«Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного 
стану»

10 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Суб’єкт звернення сплачує державне мито у розмірі 
0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,85 
грн).

Від сплати державного мита звільняються: 
громадяни, віднесені до першої та другої категорій 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
громадяни, віднесені до третьої категорії 

постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, -  
які постійно проживають до відселення чи самостійного 
переселення або постійно працюють на території зон 
відчуження, безумовного (обов’язкового) і гарантованого 
добровільного відселення, за умови, що вони за станом на 
1 січня 1993 року прожили або відпрацювали у зоні 
безумовного (обов’язкового) відселення не менше двох 
років, а у зоні гарантованого добровільного відселення не 
менше трьох років;
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громадяни, віднесені до четвертої категорії 
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які 
постійно працюють і проживають або постійно 
проживають на території зони посиленого 
радіоекологічного контролю, за умови, що за станом на 1 
січня 1993 року вони прожили або відпрацювали в цій 
зоні не менше чотирьох років;

інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї воїнів 
(партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і 
прирівняні до них у встановленому порядку особи; 

інваліди І та II групи

11

Розрахунковий рахунок для 
внесення плати за послугу

44078867
Одержувач: ГУК у Черкаській обл/ТГ с. Великий 
Хутір/22090100
Код одержувача банку: 37930566 
Р/р UA528999980314090537000023665 
Казначейство України
Призначення платежу: державне мито грн 
Ідентифікаційний код:

12 Строк надання 
адміністративної послуги

Державна реєстрація шлюбу проводиться відділом 
державної реєстрації актів цивільного стану з 
дотриманням строків, визначених статтею 32 Сімейного 
кодексу України, та з урахуванням побажань наречених

13 Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. Державна реєстрація суперечить вимогам 
законодавства України.

2. 3 проханням про державну реєстрацію звернулася 
недієздатна особа або особа, яка не має необхідних для 
цього повноважень

14 Результат надання 
адміністративної послуги

1. Складання актового запису про шлюб в 
електронному вигляді в Державному реєстрі актів 
цивільного стану громадян та на паперових носіях і 
видача кожному з подружжя свідоцтва про шлюб;

2. Письмова відмова у проведенні державної реєстрації 
шлюбу

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про шлюб 
безпосередньо у відділі державної реєстрації актів 
цивільного стану.

У разі подання документів через центр надання 
адміністративних послуг отримання письмової відмови у 
проведенні державної реєстрації акту цивільного стану 
здійснюється в центрі надання адміністративних послуг
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
' Bijk23.02.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація шлюбу
Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом та перевірка 
відповідності документів

Адміністратор
ЦНАП В При зверненні

2 Складання актового запису, 
виписка та реєстрація 
свідоцтва про шлюб

Адміністратор
ЦНАП В При зверненні

3 Видача свідоцтва про шлюб Адміністратор
ЦНАП В При зверненні

Загальна кількість днів надання послуг 31 день
Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 31 день
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ШФОР

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
4.02.2021 р. № 12 
Шинкаренко Н.О.

РТКА
адміністративної послу ги вТйдача довідки про смерть

Код послуги 01-04

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

1 . Місцезнаходження ЦНАП 

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2. Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3. Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до них

Перелік документів:
1. Паспорт громадянина України.
2. Ідентифікаційний код фізичної особи.
3. Свідоцтво про смерть особи, яка померла.
У разі подання заяви уповноваженою особою 
(представником) додатково подаються:
- Оригінал та копія документа, що підтверджує 

повноваження представника.
- Оригінал та копія документа, що посвідчує особу 

представника
4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Видано довідку

6 . Строк надання послуги Протягом одного робочого дня
7. Порядок та спосіб 

подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання адміністративних 
послуг особисто

8. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

Особисто

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1. Цивільний кодекс України;
2. Закон України "Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування
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ТЕХНО.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірськоїсільської ради
" 2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Видача довідки про смерть

Нентр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом та перевірка 
відповідності документів

Адміністратор
ЦНАП В При зверненні

2 Видача довідки про смерть Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги 1 робочий день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 1 робочий день
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
5.2021 р. № 12

инкаренко Н.О.

ШФОРМА РТКА
адміністративної послуги 

Реєстрація місця проживання особи
Код послуги 02-01

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суі 
та/або центру

5’єкта надання адміністративної послуги 
ї надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та веб
сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні»
Закон України «Про місцеве самоврядування»
Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування та 
оптимізації надання адміністративних послуг»
Закон України «Про адміністративні послуги»
Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в 
Україну громадян України»

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про 
затвердження Правил реєстрації місця проживання та 
Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру»
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 
691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо 
створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 №
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1113 «Про запровадження експериментального проекту 
щодо спрощення проекту перевірки факту оплати 
адміністративних та інших послуг з використанням 
програмного продукту “check”»

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади України

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження 
Порядку провадження за заявами про оформлення 
документів для виїзду громадян України за кордон на 
постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 09 вересня 2016 року за№  1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження 
Порядку провадження в закордонних дипломатичних 
установах України за заявами про оформлення 
документів для залишення на постійне проживання за 
кордоном громадян України, які виїхали за кордон 
тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 18 січня 2018 року за № 77/31529

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги
Заява особи або її законного представника за 
встановленою формою.

8 Перелік документів 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

1. Заява (форма встановленого зразка);
2. Паспорт громадянина України (для громадян 
України), або
Свідоцтво про народження (для громадян України, що 
не досягли 16-річного віку); Для інших осіб один з 
наступних документів: - посвідка на постійне 
проживання, - посвідка на тимчасове проживання, - 
посвідчення біженця, - посвідка особи, яка потребує 
додаткового захисту, - посвідчення особи, якій надано 
тимчасовий захист.
3. Квитанція про сплату адміністративного збору (у 
разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з 
попереднього місця проживання адміністративний збір 
стягується лише за одну послугу);
4. Документи, що підтверджують (залежно від 
ситуації): - право на проживання в житлі - ордер , 
свідоцтво про право власності, договір найму (піднайму, 
оренди), рішення суду , яке набрало законної сили, про 
надання особі права на вселення до житлового 
приміщення, визнання за особою права користування 
житловим приміщенням або права власності на нього, 
права на реєстрацію місця проживання або інші 
документи;
У разі відсутності зазначених документів реєстрація 
місця проживання особи здійснюється за згодою 
власника/співвласників житла, наймача та членів його 
сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при 
реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за 
адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з 
батьків або законного представника/представників);
- право на перебування або взяття на облік у 
спеціалізованій соціальній установі, закладі 
соціального обслуговування та соціального захисту 
особи, - довідка про прийняття на обслуговування в 
спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального
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обслуговування та соціального захисту особи 
(встановленого зразка), копія посвідчення про взяття на 
облік бездомної особи, форма якого затверджується 
Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у 
цих установах або закладах);
- проходження служби у військовій частині, адреса якої 
зазначається під час реєстрації, - довідка про 
проходження служби у військовій частині 
(встановленого зразка), видана командиром військової 
частини (для військово, крім військовослужбовців 
строкової служби).
Крім того, додатково подаються:
5. Військовий квиток або посвідчення про приписку 

(для громадян, які підлягають взяттю на військовий 
облік або перебувають на військовому обліку);
6. Заява про зняття з реєстрації місця проживання 

особи (встановленого зразка), у разі здійснення 
реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з 
реєстрації попереднього місця проживання;
7. Довідка про реєстрацію/зняття з реєстрації 
попереднього місця проживання встановленого зразка 
(додатки 13, 16 до Правил реєстрації місця проживання):
- особи, документовані паспортом громадянина України 
у формі картки - особи, документовані свідоцтвом про 
народження, які здійснювали реєстрацію або зняття з 
реєстрації попереднього місця проживання з 04.04.2016. 
У разі подання заяви представником особи додатково 
подаються: - документ, що посвідчує особу 
представника; - документ, що підтверджує 
повноваження особи як представника, крім випадків, 
коли заява подається законними представниками 
малолітньої дитини -  батьками (усиновлювачами). 
Реєстрація місця проживання особи за заявою законного 
представника здійснюється за згодою інших законних 
представників.
У разі реєстрації місця проживання батьків за 
різними адресами місце проживання дитини, яка не 
досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків 
за письмовою згодою другого з батьків у присутності 
особи, яка приймає заяву, або на підставі засвідченої в 
установленому порядку письмової згоди другого 3 
батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини 
визначено відповідним рішенням суду або рішенням 
органу опіки та піклування).

9 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги 
звертається до органу реєстрації (у тому числі через 
центр надання адміністративних послуг), повноваження 
якого поширюється на відповідну адміністративно- 
територіальну одиницю.

10 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Адміністративний збір:
- у разі звернення особи протягом встановленого 
Законом строку (30 календарних днів після зняття з 
реєстрації місця проживання. При реєстрації 
новонароджених дітей -  протягом 3 місяців з дня 
реєстрації народження) -  у розмірі 0,0085 розміру
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мінімальної заробітної плати з її розрахунку у розмірі 
1600 грн (13,60 грн);
- у разі звернення особи з порушенням встановленого 
законом строку -  у розмірі 0,0255 розміру мінімальної 
заробітної плати з її розрахунку у розмірі 1600 грн (40,80 
грн).
У разі реєстрації місця проживання одночасно із 
зняттям з попереднього місця проживання 
адміністративний збір стягується лише за одну 
адміністративну послугу.

11 Розрахунковий рахунок для 
внесення плати за послугу

44078867
Одержувач: ГУК у Черкаській обл/ТГ с.Великий 
Хутір/22012500
Код одержувача банку: 37930566 
Р/р UA228999980334149879000023665 
Казначейство України 
Призначення платежу: 
адміністративні послуги грн 
Ідентифікаційний код:

12 Строк надання 
адміністративної послуги

В день звернення

13 Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. Особа не подала документів або інформації, 
необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання (у тому числі, у разі не підтвердження за 
допомогою програмного продукту «check» інформації 
про сплату адміністративного збору**);

2. Подані документи є недійсними або у них міститься 
недостовірна інформація;

3. Для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, 
яка не досягла 14-річного віку.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації 
місця проживання приймається в день звернення особи 
або її представника шляхом зазначення у заяві про 
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав 
відмови. Зазначена заява повертається особі або її 
представнику.

Рішення про відмову в реєстрації місця проживання з 
підстави неподання необхідних документів не може 
бути прийнято у разі проведення державної реєстрації 
місця проживання новонародженої дитини відповідно 
до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко». 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію 
експериментального проекту щодо створення 
сприятливих умов для реалізації прав дитини».

14 Результат надання 
адміністративної послуги

1. Внесення відомостей про реєстрацію місця 
проживання до документа, що посвідчує особу (згідно 
п.2. переліку документів).
2. Додатково - Довідка про реєстрацію місця
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проживання -  у разі реєстрації місця проживання особи 
віком до 16 років або реєстрації місця проживання 
особи, документованої паспортом громадянина України 
зразка 2015 року (у формі картки).

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).

16 Примітка У разі проживання громадянина України без реєстрації 
місця проживання, до нього застосовуються заходи 
адміністративного впливу відповідно до статті 197 
КУпАП (санкція -  попередження або накладення 
штрафу від одного до трьох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян).
Розгляд справ про адміністративні правопорушення і 
накладення адміністративних стягнень покладено на 
виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, 
міських рад розглядати справи про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтями 197, 198 цього 
Кодексу (при накладенні адміністративного стягнення у 
вигляді попередження в центрі надання 
адміністративних послуг), мають право адміністратори 
центрів надання адміністративних послуг.

* У разі подання особою або її представником інформації (реквізитів платежу) про сплату 
адміністративного збору в будь-якій формі, за якою може бути перевірено факт оплати із 
використанням програмного продукту «check», реквізити платежу (код квитанції) вносяться 
до графи «Службові відмітки» заяви про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання, 
а квитанція про сплату адміністративного збору роздруковується відповідним працівником 
органу реєстрації/центру надання адміністративних послуг за допомогою програмного 
продукту «check».
Інформація (код квитанції) про сплату адміністративного збору (без надання документу, 
який підтверджує сплату) надається заявником тільки у разі наявності у працівника органу 
реєстрації/центру надання адміністративних послуг технічної можливості здійснити 
роздруківку квитанції за допомогою програмного продукту «check» під час прийому 
документів.
** Відмова заявнику в прийнятті документів надається у разі не підтвердження 

працівником органу реєстрації/центру надання адміністративних послуг за допомогою 
програмного продукту «check» інформації про сплату адміністративного збору яку надав 
заявник під час подання документів (перевіряється у разі подання заявником коду 
квитанції).
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
еликохутірської сільської ради 

вщ 2^02.2021 р. № 12 
инкаренко Н.О.

і РІКА
^ К Р А Ї« ^ -

ТЕХНОЛОГҐ 
АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Реєстрація місця проживання особи

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом документів, що 
подаються заявником або його 
законним представником для 
оформлення реєстрації місця 
проживання

Адміністратор
ЦНАП В При зверненні

2 Перевірка правильності 
заповнення заяви та наявності 
документів, необхідних для 
реєстрації місця проживання

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня

3 Реєстрація заяви про 
реєстрацію місця проживання 
в журналі обліку заяв про 
реєстрацію місця проживання 
особи

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня

4 Заповнення облікових 
документів, необхідних для 
реєстрації місця проживання

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня
5 Внесення відомостей про 

реєстрацію місця проживання 
до паспортного документа 
шляхом проставлення штампа

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня

6 Повернення особі 
паспортного документа та 
інших документів, що 
подавалися для реєстрації 
місця проживання

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

Загальна кількість дн ів  (передбачена законодавством ) 1 робочий  день
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
.02.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

КАРТКА
адміністративної послуги 

Зняття з реєстрації місця проживання особи
Код послуги 02-02

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про су< 
та/або центр}

5’єкта надання адміністративної послуги 
у  надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбороды®, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та веб
сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт : https ://vhutirotg. org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні» (ст. 3, 6, 61,111) ; 
Закон України «Про військовий обов'язок і військову 
службу» (ст.38);
Житловий кодекс України (ст. 65);
Сімейний кодекс України (ст. 160,161);

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про 
затвердження Правил реєстрації місця проживання та 
Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру»
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 
691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо 
створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 
1113 «Про запровадження експериментального проекту 
щодо спрощення проекту перевірки факту оплати 
адміністративних та інших послуг з використанням 
програмного продукту “check”»
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6 Акти центральних органів 
виконавчої влади України

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження 
Порядку провадження за заявами про оформлення 
документів для виїзду громадян України за кордон на 
постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 09 вересня 2016 року за № 1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження 
Порядку провадження в закордонних дипломатичних 
установах України за заявами про оформлення 
документів для залишення на постійне проживання за 
кордоном громадян України, які виїхали за кордон 
тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 18 січня 2018 року за № 77/31529

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги
Заява особи або її законного представника за 
встановленою формою.

8 Перелік документів 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

1. Заява (форма встановленого зразкая);
2. Паспорт громадянина України (для громадян 
України) або Свідоцтво про народження (для громадян 
України, що не досягли 16-річного віку);
Для інших осіб один з наступних документів:

- посвідка на постійне проживання,
- посвідка на тимчасове проживання,
- посвідчення біженця,
- посвідка особи, яка потребує додаткового захисту,
- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
3. Квитанція про сплату адміністративного збору;

ДОДАТКОВО деяким категоріям осіб:
4. Військовий квиток або посвідчення про приписку 
(для громадян, які підлягають взяттю на військовий 
облік або перебувають на військовому обліку);
5. Довідка про реєстрацію/зняття з реєстрації 
попереднього місця проживання встановленого зразка 
(додатки 13, 16 до Правил реєстрації місця проживання):
- особи, документовані паспортом громадянина України 
у формі картки
- особи, документовані свідоцтвом про народження, які 
здійснювали реєстрацію або зняття з реєстрації 
попереднього місця проживання з 04.04.2016.

У визначених законодавством випадках, зняття з 
реєстрації місця проживання здійснюється на підставі:

- рішення суду, яке набрало законної сили, про 
позбавлення права власності на житлове приміщення, 
про виселення, про зняття з реєстрації місця проживання 
особи, про визначення особи безвісно відсутньою або 
оголошення її померлою;
- свідоцтва про смерть;
- повідомлення територіального органу або підрозділу 
ДМС із зазначенням відповідних реквізитів паспорта 
померлої особи або документа про смерть, виданого 
компетентним органом іноземної держави, 
легалізованого в установленому порядку;
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- інших документів, які свідчать про припинення підстав 
для перебування на території України іноземців та осіб 
без громадянства (інформація територіального органу 
ДМС або територіального підрозділу ДМС, на території 
обслуговування якого зареєстровано місце проживання 
особи, про закінчення строку дії посвідки на тимчасове 
проживання або копія рішення про скасування посвідки 
на тимчасове проживання чи скасування дозволу на 
імміграцію та посвідки на постійне проживання в 
Україні);
- підстави для проживання бездомної особи у 
спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального 
обслуговування та соціального захисту (письмове 
повідомлення соціальної установи, закладу соціального 
обслуговування та соціального захисту);
- підстав на право користування житловим приміщенням 
(закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму 
житлового приміщення, строку навчання в навчальному 
закладі (у разі реєстрації місця проживання в 
гуртожитку навчального закладу на час навчання ), 
відчуження житла та інших визначених законодавством 
документів).

Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з 
припиненням підстав для проживання бездомної особи у 
спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального 
обслуговування та соціального захисту та припиненням 
підстав на право користування житловим приміщенням 
здійснюється за клопотанням уповноваженої особи 
закладу/установи або за заявою/наймача житла або їх 
представників.

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, 
стосовно яких встановлено опіку та піклування, 
здійснюється за погодженням з органами опіки та 
піклування.

У разі подання заяви представником особи, крім 
зазначених документів, додатково подаються:
- документ, що посвідчує особу представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи як 

представника, крім випадків, коли заява подається 
законними представниками малолітньої дитини
- батьками (усиновлювачами).

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою 
законного представника здійснюється за згодою інших 
законних представників.

У разі реєстрації місця проживання батьків за
різними адресами зняття з реєстрації місця проживання 
дитини, яка не досягла 14 років, разом з одним із батьків 
здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у 
присутності особи, яка приймає заяву, або на підставі
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засвідченої в установленому порядку письмової згоди 
другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання 
дитини визначено відповідним рішенням суду або 
рішенням органу опіки та піклування).

9 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги 
звертається до органу реєстрації (у тому числі через 
центр надання адміністративних послуг), повноваження 
якого поширюється на відповідну адміністративно- 
територіальну одиницю.

10 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Адміністративний збір: 0,0085 розміру мінімальної 
заробітної плати з її розрахунку у розмірі 1600 грн

11 Розрахунковий рахунок для 
внесення плати за послугу

44078867
Одержувач: ГУК у Черкаській обл/ТГ с.Великий 
Хутір/22012500
Код одержувача банку: 37930566 
Р/р UA228999980334149879000023665 
Казначейство України 
Призначення платежу: 
адміністративні послуги грн 
Ідентифікаційний код:

12 Строк надання 
адміністративної послуги

В день звернення

13 Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної послуги

1. Особа не подала документів або інформації, 
необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання (у тому числі, у разі не підтвердження за 
допомогою програмного продукту «check» інформації 
про сплату адміністративного збору**);

2. Подані документи є недійсними або у них міститься 
недостовірна інформація;
3. Для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, 
яка не досягла 14-річного віку.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації 
місця проживання приймається в день звернення особи 
або її представника шляхом зазначення у заяві про 
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав 
відмови. Зазначена заява повертається особі або її 
представнику.

Рішення про відмову в реєстрації місця проживання з 
підстави неподання необхідних документів не може 
бути прийнято у разі проведення державної реєстрації 
місця проживання новонародженої дитини відповідно 
до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко». 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію 
експериментального проекту щодо створення 
сприятливих умов для реалізації прав дитини».

14 Результат надання 
адміністративної послуги

1. Внесення відомостей про реєстрацію місця 
проживання до документа, що посвідчує особу (згідно 
п.2. переліку документів).
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2. Додатково - Довідка про зняття з реєстрації місця 
проживання -  у разі зняття з реєстрації місця 
проживання особи віком до 16 років або особи, 
документованої паспортом громадянина України зразка 
2015 року (у формі картки).

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).

16 Примітка У разі проживання громадянина України без реєстрації 
місця проживання, до нього застосовуються заходи 
адміністративного впливу відповідно до статті 197 
КУпАП (санкція -  попередження або накладення 
штрафу від одного до трьох неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян).
Розгляд справ про адміністративні правопорушення і 
накладення адміністративних стягнень покладено на 
виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад.

Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних, 
міських рад розглядати справи про адміністративні 
правопорушення, передбачені статтями 197, 198 цього 
Кодексу (при накладенні адміністративного стягнення у 
вигляді попередження в центрі надання 
адміністративних послуг), мають право адміністратори 
центрів надання адміністративних послуг.

* У разі подання особою або її представником інформації (реквізитів платежу) про сплату 
адміністративного збору в будь-якій формі, за якою може бути перевірено факт оплати із 
використанням програмного продукту «check», реквізити платежу (код квитанції) вносяться 
до графи «Службові відмітки» заяви про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання, 
а квитанція про сплату адміністративного збору роздруковується відповідним працівником 
органу реєстрації/центру надання адміністративних послуг за допомогою програмного 
продукту «check».
Інформація (код квитанції) про сплату адміністративного збору (без надання документу, 
який підтверджує сплату) надається заявником тільки у разі наявності у працівника органу 
реєстрації/центру надання адміністративних послуг технічної можливості здійснити 
роздруківку квитанції за допомогою програмного продукту «check» під час прийому 
документів.
** Відмова заявнику в прийнятті документів надається у разі не підтвердження 

працівником органу реєстрації/центру надання адміністративних послуг за допомогою 
програмного продукту «check» інформації про сплату адміністративного збору яку надав 
заявник під час подання документів (перевіряється у разі подання заявником коду 
квитанції).
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ТЕХНО, 
АДМШІСТРАТ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
.2021 р. № 12

инкаренко Н.О.

»TKA 
ПОСЛУГИ

Зняття з реєстрація місця проживання особи

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом документів, що 
подаються заявником або його 
законним представником для 
оформлення зняття 3 
реєстрації місця проживання

Адміністратор
ЦНАП В В день 

звернення

2 Перевірка правильності 
заповнення заяви та наявності 
документів, необхідних для 
зняття з реєстрації місця 
проживання

Адміністратор
ЦНАП В В день 

звернення

3 Реєстрація заяви про зняття з 
реєстрації місця проживання в 
реєстрі обліку заяв про 
реєстрацію/зняття з реєстрації 
місця проживання особи

Адміністратор
ЦНАП В В день 

звернення

4 Заповнення облікових 
документів, необхідних для 
зняття з реєстрації місця 
проживання

Адміністратор
ЦНАП В В день 

звернення

5 Внесення відомостей про 
зняття з реєстрації місця 
проживання до паспортного 
документа шляхом 
проставлення штампа

Адміністратор
ЦНАП В В день 

звернення

6 Повернення особі 
паспортного документа та 
інших документів, що 
подавалися для зняття з 
реєстрації місця проживання

Адміністратор
ЦНАП В В день 

звернення

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

Загальна кількість дн ів (передбачена законодавством ) 1 робочий день
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ШФОР

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
2.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

адміністративної послуги 
Реєстрації місця перебування особи

Код послуги 02-03

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про с 
та/або цент

уб’єкта надання адміністративної послуги 
ру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні» (ст. 3, 6);
Закон України «Про військовий обов'язок і військову 
службу» (ст. 38);
Житловий кодекс України (ст. 65);
Сімейний кодекс України (ст. 160,161);

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про 
затвердження Правил реєстрації місця проживання та 
Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру»
Постанова Кабінету Міністрів України від 10.07.2019 № 
691 «Про реалізацію експериментального проекту щодо 
створення сприятливих умов для реалізації прав дитини» 
Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 
1113 «Про запровадження експериментального проекту 
щодо спрощення проекту перевірки факту оплати 
адміністративних та інших послуг з використанням

ЗО
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програмного продукту “check”»
6 Акти центральних 

органів виконавчої влади 
України

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження 
Порядку провадження за заявами про оформлення 
документів для виїзду громадян України за кордон на 
постійне проживання», зареєстрований в Міністерстві 
юстиції України 09 вересня 2016 року за№  1241/29371

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження 
Порядку провадження в закордонних дипломатичних 
установах України за заявами про оформлення 
документів для залишення на постійне проживання за 
кордоном громадян України, які виїхали за кордон 
тимчасово», зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 18 січня 2018 року за № 77/31529

Умови ОТ]римання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання

адміністративної
послуги

Заява особи або її законного представника за 
встановленою формою.

8 Перелік документів 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Особи, які проживають за іншою адресою, що 
зареєстрована як місце їх проживання, більше одного 
місяця і які мають невиконані майнові зобов’язання, 
накладені в адміністративному порядку чи за судовим 
рішенням, або призиваються на строкову військову 
службу і не мають відстрочки, або беруть участь у 
судовому процесі в будь-якій якості, зобов’язані 
письмово повідомити орган реєстрації про своє місце 
перебування.
1. Заява (форма встановленого зразка);
2. Паспорт громадянина України
- для громадян України, для інших осіб один з 
наступних документів:
-посвідка на постійне проживання,
-посвідка на тимчасове проживання, -посвідчення 
біженця,
-посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, 
-посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.

3. Один з документів, що підтверджує право на 
проживання в житлі:
- ордер,
- свідоцтво про право власності,
- договір найму (піднайму, оренди),
- рішення суду, яке набрало законної сили, про надання 
особі права на вселення до житлового приміщення,
- визначення за особою права користування житловим 
приміщенням або права власності на нього, права на 
реєстрацію місця проживання або інші документи.

ДОДАТКОВО деяким категоріям осіб:
4. Для осіб, які мають право на перебування або взяття 
на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі 
соціального обслуговування та соціального захисту 
особи, - довідка про прийняття на обслуговування в 
спеціалізованій соціальній установі, закладі 
соціального обслуговування та соціального захисту
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особи (встановленого зразка), копія посвідчення про 
взяття на облік бездомної особи, форма якого 
затверджується Мінсоцполітики;
5. Для військовослужбовців, крім військовослужбовців 
строкової служби: проходження служби у військовій 
частині, адреса якої зазначається під час реєстрації, - 
довідка про проходження служби у військовій частині 
(встановленого зразка), видана командиром військової 
частини;
6. Для громадян, які підлягають взяттю на військовий 
облік або перебувають на військовому обліку -  
військовий квиток або посвідчення про приписку;
7. У разі подання заяви представником особи:
- документ, що посвідчує особу представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи як 
представника, крім випадків, коли заява подається 
законними представниками малолітньої дитини -  
батьками (усиновлювачами).
- згода інших законних представників (у разі їх 
наявності).
8. Для осіб, що звернулися за захистом в Україні -
довідка про звернення за захистом в Україні;
9. У разі реєстрації дітей віком до 14-ти років при 
проживанні батьків за різними адресами:
- письмова згода другого з батьків у присутності особи, 
яка приймає заяву, або засвідчена в установленому 
порядку письмова згода другого з батьків (крім 
випадків, коли місце проживання дитини визначено 
відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки 
та піклування).

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги 
звертається до органу реєстрації (у тому числі через 
центр надання адміністративних послуг), повноваження 
якого поширюється на відповідну адміністративно- 
територіальну одиницю.

10 Платність
(безоплатність) надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

В день звернення

12 Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

1. Особа не подала документів або інформації, 
необхідних для реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання (у тому числі, у разі не підтвердження за 
допомогою програмного продукту «check» інформації 
про сплату адміністративного збору**);

2. Подані документи є недійсними або у них міститься 
недостовірна інформація;

3. Для реєстрації/зняття з реєстрації звернулась особа, 
яка не досягла 14-річного віку.

Рішення про відмову в реєстрації/знятті з реєстрації
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місця проживання приймається в день звернення особи 
або її представника шляхом зазначення у заяві про 
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання підстав 
відмови. Зазначена заява повертається особі або її 
представнику.

Рішення про відмову в реєстрації місця проживання з 
підстави неподання необхідних документів не може 
бути прийнято у разі проведення державної реєстрації 
місця проживання новонародженої дитини відповідно 
до Порядку надання комплексної послуги «єМалятко». 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 10 липня 2019 року № 691 «Про реалізацію 
експериментального проекту щодо створення 
сприятливих умов для реалізації прав дитини».

13 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відомостей про реєстрацію місця перебування 
до документа, що посвідчує особу (згідно п.2. переліку 
документів).

14 Способи отримання 
відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
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ТЕХНО.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
?2021 р. № 12
каренко Н.О.

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Реєстрація місця перебування особи

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний підрозділ, 
відповідальна посадова 

особа

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом документів, що 
подаються заявником або 
його законним 
представником для 
оформлення реєстрації 
місця проживання

Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг/ Спеціаліст Центру 
надання адміністративних 
послуг

виконує У день подання 
заявником 
необхідних 
документів

2 Перевірка належності 
паспортного документа 
особі, правильності 
заповнення заяви та 
наявності документів, 
необхідних для реєстрації 
місця проживання

Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг/ Спеціаліст Центру 
надання адміністративних 
послуг

виконує У день подання 
заявником 
необхідних 
документів

3 У разі відмови у наданні 
адміністративної послуги, 
повернення пакету 
документів заявникові з 
вмотивованою відповіддю

Адміністратор центру 
надання адміністративних 
послуг /Спеціаліст Центру 
надання адміністративних 
послуг

виконує У день подання 
заявником 
необхідних 
документів

4 Реєстрація заяви про 
реєстрацію місця 
перебування в журналі 
обліку заяв про реєстрацію 
місця проживання особи

Спеціаліст Центру надання 
адміністративних послуг

виконує У день подання 
заявником 
необхідних 
документів

5 Заповнення облікових 
документів, необхідних для 
реєстрації місця 
проживання

Спеціаліст Центру надання 
адміністративних послуг

виконує У день подання 
заявником 
необхідних 
документів

6 Внесення відомостей про 
реєстрацію місця 
проживання до паспортного 
документа шляхом 
проставляння штампа

Спеціаліст Центру надання 
адміністративних послуг

виконує У день подання 
заявником 
необхідних 
документів

7 Повернення особі 
паспортного документа та 
інших документів, що 
подавалися для реєстрації 
місця проживання

Спеціаліст Центру надання 
адміністративних послуг

виконує У день подання 
заявником 
необхідних 
документів
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
"  .02.2021 р. № 12
Шинкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 

Видача довідки про склад сім’ї 
(про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб)

Код послуги 02-04

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони України Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-IV зі 
змінами від 10.12.2015;

5 Акти Кабінету 
Міністрів України

Постанова КМУ «Про затвердження Правил реєстрації 
місця проживання та Порядку передачі органами 
реєстрації інформації до Єдиного державного 
демографічного реєстру» від 02.03.2016 № 207.

Умови отримання адміністративної послуги
6 Підстава для

одержання
адміністративної

Необхідність отримання довідки для пред’явлення до 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, інших осіб в межах виконання ними
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послуги власних або делегованих повноважень.
7 Перелік документів, 

необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги, а також 
вимоги до них

Заява (форма додається);
Паспорти зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб;
Свідоцтва про народження зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку дітей;
Свідоцтво про шлюб або розірвання шлюбу (в разі 
відсутності відповідних записів в документі, що 
посвідчує особу);
Документ про право власності на житло, домоволодіння -  
для приватного, приватизованого житла (за наявності)

8 Спосіб подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Особисто власник житлового приміщення/будинку 
(співвласник, наймач, один з зареєстрованих у цьому 
приміщенні/будинку) або на підставі документу, що 
підтверджує повноваження особи як законного 
представника/представника за довіреністю.

9 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

10 Строк надання
адміністративної
послуги

В день звернення.

11 Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

- неповний пакет документів;
- документи подані особою, яка не має відповідних 
повноважень;
- довідка не передбачена чинним законодавством 
України;
- особа не досягла 14 років.

12 Результат надання
адміністративної
послуги

Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб

13 Способи отримання 
відповіді (результату)

Особисто власник житлового приміщення/будинку 
(співвласник, наймач, один з зареєстрованих у цьому 
приміщенні/будинку) або на підставі документу, що 
підтверджує повноваження особи як законного 
представника/представника за довіреністю.

14 Примітка Відмова у наданні адміністративної послуги може бути 
оскаржена особою у суді відповідно до чинного 
законодавства.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
1)2.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ТЕХНО.
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача довідки про склад сім’ї 
або зареєстрованих у житловому примішенні/будинку осіб

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере 
участь,
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконанім

(днів)

1 Прийом документів, що 
подаються заявником або його 
законним представником для 
видачі довідки про склад сім’ї 
(про склад зареєстрованих у 
житловому приміщенні/будинку 
осіб)

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

2 Прийняття заяви щодо видачі 
довідки про склад сім’ї (про 
склад зареєстрованих у 
житловому приміщенні/будинку 
осіб) та відповідних документів

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

3 Виготовлення електронних копій 
шляхом сканування поданих 
документів

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
4 Розгляд заяви та документів, 

необхідних для видачі довідки 
про склад сім’ї (про склад 
зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб) та у 
разі необхідності прийняття 
рішення про відмову у видачі 
довідки

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

5 Видача довідки про склад сім’ї 
(про склад зареєстрованих у 
житловому приміщенні осіб) за 
формою, затвердженою наказом 
Міністерства праці та соціальної 
політики України від 22.07.2003 
№204

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

Термін надання адміністративної послуги 1 день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 1 робочий день
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ШФОР

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
Ш ^ 0 2 . 2 0 2 1  р. № 12

Шинкаренко Н.О.
X I

РТКА
адміністративної послуги

Видача довідки про реєстрацію місця проживання/перебування особи
Код послуги 02-05

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та веб
сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukx.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про адміністративні послуги» від 

06.09.2012 
№ 5203-VI;
Закон України «Про свободу пересування та вільний 
вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 
1382-IV зі змінами від 10.12.2015.
Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ВР

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Правил реєстрації місця проживання та 
Порядку передачі органами реєстрації інформації до 
Єдиного державного демографічного реєстру» від 
02.03.2016 №207.

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Необхідність отримання довідки для пред’явлення 
до органів державної влади, органів місцевого
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самоврядування, інших осіб в межах виконання 
ними власних або делегованих повноважень.

8

Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

письмова заява встановленої форми (формується 
автоматично з реєстру територіальної громади); 
паспорт громадянина України або інший документ, 
що посвідчує особу;
документ про право власності на житлове 
приміщення/будинок (для осіб, місце проживання 
яких не зареєстроване в цьому житловому 
приміщенні/будинку, але особа є 
власником/ співвласником).
У разі подання заяви представником особи 
додатково подаються:
документ, що посвідчує особу представника; 
документ, що підтверджує повноваження особи як 
представника.
У разі подання заяви законним представником особи 
додатково подаються:
документ, що посвідчує особу законного 
представника;
документи, що підтверджують повноваження 
законного представника (свідоцтво про народження, 
рішення суду про призначення 
опікуна/піклувальника, яке набрало законної сили, 
рішення органів опіки та піклування про 
встановлення опіки/піклування тощо).

9
Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Особисто власник житлового приміщення/будинку 
(співвласник, наймач, один з зареєстрованих у цьому 
приміщенні/будинку) або на підставі документу, що 
підтверджує повноваження особи як законного 
представника/представника за довіреністю.

10
Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

11
Строк надання 
адміністративної послуги

Не пізніше наступного робочого дня з дати подання 
заяви.

12 Перелік підстав для відмови 
у наданні адміністративної 
послуги

- неповний пакет документів;
- документи подані особою, яка не має відповідних 
повноважень;
- довідка не передбачена чинним законодавством 
України;
- особа не досягла 14 років.

13
Результат надання 
адміністративної послуги

Довідка про зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб

14
Способи отримання 
відповіді (результату)

Особисто власник житлового приміщення/будинку 
(співвласник, наймач, один з зареєстрованих у цьому 
приміщенні/будинку) або на підставі документу, що 
підтверджує повноваження особи як законного 
представника/представника за довіреністю.

15 Примітка
Відмова у наданні адміністративної послуги може 
бути оскаржена особою у суді відповідно до 
чинного законодавства.
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ТЕХНі 
АДМШІСТР.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від ^Ш .2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

»TKA 
ПОСЛУГИ

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом документів, що 
подаються заявником або його 
законним представником для 
видачі довідки про реєстрацію 
місця проживання

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

2 Перевірка правильності 
заповнення заяви та наявності 
документів, необхідних для 
реєстрації місця проживання

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

3 Виготовлення електронних 
копій шляхом сканування 
поданих документів

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

4 Розгляд заяви та документів, 
необхідних для видачі довідки 
про реєстрацію місця 
проживання особи та у разі 
необхідності прийняття 
рішення про відмову у видачі 
довідки

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

5 Видача довідки про 
реєстрацію місця проживання 
згідно додатку 13 до Правил 
реєстрації місця проживання, 
затверджених постановою 
КМУ від 02.03.2016 року № 
207

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

Термін надання адміністративної послуги 1 день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 1 робочий день
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24ЛЭ2-2021 р. № 12 

инкаренко Н.О.

ІІІФОРМАЦГИНАКАРТКЛ 
адміністративної послуги

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, 
перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), 

населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в 
адміністративно-територіальному устрої

Код послуги 02-06

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та веб
сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні».

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 
№207 «Про затвердження Правил реєстрації місця 
проживання та Порядку передачі органами реєстрації 
інформації до Єдиного державного демографічного 
реєстру»

Умови отримання адміністративної послуги
6 Підстава для одержання 

адміністративної послуги
У разі прийняття рішення про зміну нумерації 
будинків, перейменування вулиць (проспектів,
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бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), 
населених пунктів, адміністративно-територіальних 
одиниць, зміни в адміністративно-територіальному 
устрої на підставі відповідних актів вносяться зміни 
до реєстру територіальної громади, із збереженням 
попередніх даних, із подальшим внесенням цієї 
інформації до Єдиного державного демографічного 
реєстру в установленому Кабінетом Міністрів 
України п о р я д к у . Відповідно до статті 5 9  Закону 
України “Про місцеве самоврядування”, перелік
перейменованих вулиць має публікуватися у 
місцевих ЗМІ, на офіційному веб-сайті місцевої ради 
або її виконавчого органу. Зміна назви вулиці не є 
зміною місця проживання, тому чинним 
законодавством не передбачено обов’язку змінювати 
дані про місце реєстрації у паспорті в зв’язку зі 
зміною назви вулиці і відповідальності за не 
вчинення цих дій. Зазначені відомості за бажанням 
особи вносяться до документів, до яких вносяться 
відомості про місце проживання/перебування.

7 Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а 
також вимоги до них

1. Письмова заява особи або її представника 
(законного представника) за бажанням особи;
2. Документ, до якого вносяться відомості про місце 
проживання або місце перебування особи (паспорт 
громадянина України, тимчасове посвідчення 
громадянина України, посвідка на постійне 
проживання, посвідка на тимчасове проживання, 
посвідчення біженця, посвідчення особи, яка 
потребує додаткового захисту, посвідчення особи, 
якій надано тимчасовий захист, довідка про 
звернення за захистом в Україні).
3. Ідентифікаційний код фізичної особи
4. Документ відповідно до якого вносяться зміни про 
місце проживання або місце перебування особи.
У разі подання заяви представником особи додатково 
подається:
1. Документ, що посвідчує особу представника
2. Документ, що підтверджує повноваження 
представника

8 Спосіб подання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Особисто власник житлового приміщення/будинку 
(співвласник, наймач, один з зареєстрованих у цьому 
приміщенні/будинку) або на підставі документу, що 
підтверджує повноваження особи як законного 
представника/представника за довіреністю.

9 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

10 Строк надання 
адміністративної послуги

В день звернення

11 Перелік підстав для відмови 
у наданні адміністративної 
послуги

- неповний пакет документів;
- документи подані особою, яка не має відповідних 
повноважень;

12 Результат надання Документ, до якого вносяться відомості про місце
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адміністративної послуги проживання /місце перебування особи із змінами. 
При відмові надається відповідь на заяву з 
зазначенням у ній підстав відмови, а також 
документи, які подавалися

13 Способи отримання 
відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
'  2.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

т е х н о ;
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, 
перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), 

населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в 
адміністративно-територіальному устрої

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№ Етапи опрацювання звернення про 
надання адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом документів, що 
подаються заявником або його 
законним представником

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
2 Прийняття заяви щодо внесення 

до паспорта громадянина України 
відомостей про зміну нумерації 
будинків, перейменування вулиць 
(проспектів, бульварів, площ, 
провулків, кварталів тощо), 
населених пунктів, 
адміністративно-територіальних 
одиниць, зміни в адміністративно- 
територіальному устрої

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

3 Виготовлення електронних копій 
шляхом сканування поданих 
документів

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
4 Розгляд заяви та документів, 

необхідних для надання 
адміністративної послуги та у разі 
необхідності прийняття рішення 
про відмову у наданні послуги

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

5 Внесення необхідних змін до 
документу, в якому зазначаються 
відомості про місце проживання 
особи

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

6 Внесення інформації в реєстр 
територіальної громади

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
Термін надання адміністративної послуги 1 день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 1 робочий день
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ШФОР

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
'2.2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

РТКА
адміністративної послуги

Видача довідки, яка підтверджує факт проживання з громадянином на момент смерті
Код послуги 02-07

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про адміністративні послуги;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», 
Закон України „Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування“

Умови отримання адміністративної послуги
6 Підстава для 

одержання 
адміністративної 
послуги

Усна заява

7 Перелік документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної

1. Паспорт заявника
2. Документ підтверджуючий родинні стосунки (свідоцтво 
про народження дитини, свідоцтво про шлюб)
3. Свідоцтво про смерть члена сім’ї

45

mailto:vhutir_edr@ukr.net


послуги, а також 
вимоги до них

4. Домова книга

8 Спосіб подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Заявник для одержання адміністративної послуги 
звертається до Центру надання адміністративних послуг

9 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

10 Строк надання
адміністративної
послуги

В день звернення.

11 Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

- неповний пакет документів;
- документи подані особою, яка не має відповідних 
повноважень;
- довідка не передбачена чинним законодавством 
України;
- особа не досягла 14 років.

12 Результат надання
адміністративної
послуги

Довідка, яка підтверджує факт проживання з 
громадянином на день його смерті

13 Способи отримання 
відповіді (результату)

Довідку суб’єкт звернення може отримати особисто або 
через уповноважену особу за дорученням.

14 Примітка Відмова у наданні адміністративної послуги може бути 
оскаржена особою у суді відповідно до чинного 
законодавства.

46



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
2.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ТЕХНОЛО 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки, яка підтверджує факт проживання з громадянином на момент смерті.

Дентр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
з/п Етапи послуги

Відповідальна 
посадова особа, 

структурний 
підрозділ

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Подання необхідних доку
ментів для отримання 
довід
ки (документ, що 
посвідчує
особу, будинкова книга, 
сві
доцтва про народження 
дітей та довідка з ДФС або 
форма ОК-7 з ПФУ при 
потребі).

заявник виконує

2. Прийом документів, що 
подаються заявником

спеціаліст відділу, 
відповідальний за 

видачу довідок

виконує день подачі 
документів

3. Перевірка записів у 
поданих документах

спеціаліст відділу, 
відповідальний за 

видачу довідок

виконує день подачі 
документів

4. Підготовка довідки про 
склад сім’ї (про склад 
зареє- строваних у 
житловому приміщенні 
осіб)

спеціаліст відділу, 
відповідальний за 

видачу довідок

виконує день подачі 
документів

5 Реєстрація довідки у книзі 
обліку видачі довідок

спеціаліст відділу, 
відповідальний за 

видачу довідок

виконує день подачі 
документів

5 Видача довідки заявнику спеціаліст відділу, 
відповідальний за 

видачу довідок

виконує день подачі 
документів

Загальна кількість днів надання послуги 1 день
Загальна кількість днів (передбачена законодавством ) 1 робочий день
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
021р. №12

инкаренко Н.О.

Ш Ф О Р ю д д а  к а р т к а
АДМППСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Посвідчення заповіту (крім секретного)
04-01

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ 19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса електронної 
пошти та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

4. Перелік документів 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до них

Паспорт громадянина України -  особи, що 
заповідає;
Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний код);
Документ, що підтверджує сплату державного 
мита або документ, що підтверджує право на 
звільнення від сплати державного мита;
Заповіт (за наявності - якщо він написаний 
заповідачем власноручно або за допомогою 
загальноприйнятих технічних засобів). Посадова 
особа органу місцевого самоврядування може на 
прохання особи записати заповіт з її слів власноручно 
або за допомогою загальноприйнятих технічних 
засобів. У цьому разі заповіт має бути прочитаний 
уголос та підписаний заповідачем, про що ним 
зазначається у заповіті перед його підписом.

У випадку, якщо посвідчується заповіт подружжя:
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Документи на право власності на майно, яке 
заповідачі заповідають (для перевірки належності 
заповідачам майна на праві спільної сумісної 
власності). Такі відомості можуть бути отриманні у 
ЦНАП, у разі доступу до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та наявності таких 
відомостей у Реєстрі
За бажанням - раніше посвідчений заповіт - у разі 
зміни заповіту (посвідчення нового заповіту).

5. Оплата Платно.
Державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого 
мінімуму доходів громадян.
Від сплати державного мита звільняються категорії 
громадян:
- громадяни, віднесені до першої та другої категорій 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- громадяни, віднесені до третьої категорії 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
- які постійно проживають до в ід селения чи 
самостійного переселення або постійно працюють на 
території зон відчуження, безумовного 
(обов'язкового) і гарантованого добровільного 
відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 
1993 року прожили або відпрацювали у зоні 
безумовного (обов'язкового) відселення не менше 
двох років, а у зоні гарантованого добровільного 
відселення не менше трьох років;
- громадяни, віднесені до четвертої категорії 
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які 
постійно працюють і проживають або постійно 
проживають на території зони посиленого 
радіоекологічного контролю, за умови, що за станом 
на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали 
в цій зоні не менше чотирьох років;
- особи з інвалідністю Великої Вітчизняної війни та 
сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали 
безвісти, і прирівняні до них у встановленому 
порядку особи;
- особи з інвалідністю І та II групи.

4. Результат надання послуги Виготовлений (у разі потреби) та посвідчений 
заповіт.

5. Строк надання послуги У день звернення (невідкладно).
6. Спосіб отримання відповіді 

(результату)
Особисте звернення в центр надання 
адміністративних послуг або до старост (у разі 
покладення на старост обов’язків щодо вчинення 
нотаріальних дій).
Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу 
місцевого самоврядування.
В окремих випадках, коли громадянин не може 
з’явитися в зазначене приміщення, нотаріальні дії 
можуть бути вчинені поза вказаним приміщенням, 
але в межах території діяльності органу місцевого 
самоврядування.
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7. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1. Закон України «Про нотаріат» (ст.ст. 37, 56-57).
2. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими 
особами органів місцевого самоврядування, 
затверджений Наказом Міністерства юстиції України 
№ 3306/5 від 11.11.2011, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 
1298/20036 (пункт 1 розділу III).
3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне 
мито" № 7-93 від 21.01.1993 (підп. «є» пункту 3 ст. 3, 
ст. 4).
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
>2.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Посвідчення заповіту (крім секретного)

Пентр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом документів, що 
подаються заявником або його 
законним представником

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
2 Перевірка правильності 

заповнення заяви та наявності 
документів

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
3 Підготовка документу Секретар ради В У день 

звернення
4 Запис у бланку проходження 

документів та повідомлення 
про це замовника

Адміністратор
ЦНАП в У день 

звернення
5 Видача заповіту Адміністратор

ЦНАП в У день 
звернення

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством ) 1 робочий день
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

ВеликохутірськоТсільської ради
02.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Скасування заповіту (крім секретного)
04-02

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ 19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса електронної 
пошти та веб-сайт

Телефон (0473 8) 96-4-31,96-6-31, +3 8097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

4. Перелік документів 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до них

Паспорт громадянина України;
Заява;
Примірник заповіту, що скасовується (який 
знаходиться у заповідача -  за наявності і за 
бажанням).
4. Документ про оплату державного мита.
Справжність підпису на заяві про скасування заповіту 
повинна бути нотаріально засвідченою, зокрема 
уповноваженою посадовою особою органу місцевого 
самоврядування.

5. Оплата Платно.
Державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого 
мінімуму доходів громадян.
Від сплати державного мита звільняються категорії 
громадян:
- громадяни, віднесені до першої та другої категорій 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

52

mailto:vhutir_edr@ukr.net
https://vhutirotg.org.ua


- громадяни, віднесені до третьої категорії 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
- які постійно проживають до відселення чи 
самостійного переселення або постійно працюють на 
території зон відчуження, безумовного 
(обов'язкового) і гарантованого добровільного 
відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 
1993 року прожили або відпрацювали у зоні 
безумовного (обов'язкового) відселення не менше 
двох років, а у зоні гарантованого добровільного 
відселення не менше трьох років;
- громадяни, віднесені до четвертої категорії 
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які 
постійно працюють і проживають або постійно 
проживають на території зони посиленого 
радіоекологічного контролю, за умови, що за станом 
на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали 
в цій зоні не менше чотирьох років;
- особи з інвалідністю Великої Вітчизняної війни та 
сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали 
безвісти, і прирівняні до них у встановленому 
порядку особи;
- особи з інвалідністю І та II групи.

6 Результат надання послуги Скасування заповіту (крім секретного) (відмітка про 
скасування заповіту в реєстрі для реєстрації 
нотаріальних дій, в алфавітній книзі обліку заповітів і 
відповідний напис на примірнику / примірниках 
заповіту).

7 Строк надання послуги У день звернення (невідкладно).
8 Спосіб отримання відповіді 

(результату)
Особисте звернення в центр надання 
адміністративних послуг або до старост (у разі 
покладення на старост обов’язків щодо вчинення 
нотаріальних дій).
Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу 
місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли 
громадянин не може з’явитися в зазначене 
приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені 
поза вказаним приміщенням, але в межах території 
діяльності органу місцевого самоврядування.

9 Акти законодавства щодо 
надання послуги

1.Закон України «Про нотаріат» (ст. 37, ст. 57);
2. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими 
особами органів місцевого самоврядування, 
затверджений Наказом Міністерства юстиції України 
№ 3306/5від 11.11.2011 , зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 
1298/20036 (пункт 1.8-1.9 розділу III).
3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне 
мито" від 21.01.1993 № 7-93 (підп. «р» пункту 3 ст.
3).
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
еликохутірськоїщльської ради

.2021 р. № 12
Шинкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГіИШЕКАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Скасування заповіту (крім секретного)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом документів, що 
подаються заявником або його 
законним представником

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

2 Перевірка правильності 
заповнення заяви та наявності 
документів

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

3 Підготовка документу Секретар ради В У день 
звернення

4 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством ) 1 робочий день
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської. сільської ради
?02.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ШФОР КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача дубліката посвідченого органом місцевого самоврядування документу
04-03

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ 19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса електронної 
пошти та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

4. Перелік документів 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до них

Паспорт громадянина України;
Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний код);
Документ, що підтверджує сплату державного 
мита або документ, що підтверджує право на 
звільнення від сплати державного мита.

Дублікат заповіту, посвідчений посадовою особою 
органу місцевого самоврядування, може бути 
виданий заповідачеві (у разі втрати або зіпсування 
заповіту) або вказаним у заповіті спадкоємцям (лише 
після подачі свідоцтва про смерть заповідача).

5. Оплата Платно.
Державне мито у розмірі 0,03 неоподаткованого 
мінімуму доходів громадян.
Від сплати державного мита звільняються категорії 
громадян:
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- громадяни, віднесені до першої та другої категорій 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- громадяни, віднесені до третьої категорії 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
- які постійно проживають до відселення чи 
самостійного переселення або постійно працюють на 
території зон відчуження, безумовного 
(обов'язкового) і гарантованого добровільного 
відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 
1993 року прожили або відпрацювали у зоні 
безумовного (обов'язкового) відселення не менше 
двох років, а у зоні гарантованого добровільного 
відселення не менше трьох років;
- громадяни, віднесені до четвертої категорії 
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які 
постійно працюють і проживають або постійно 
проживають на території зони посиленого 
рад і оекол огі чно го контролю, за умови, що за станом 
на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали 
в цій зоні не менше чотирьох років;
- особи з інвалідністю Великої Вітчизняної війни та 
сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали 
безвісти, і прирівняні до них у встановленому 
порядку особи;
- особи з інвалідністю І та II групи.

6 Результат надання послуги Дублікат посвідченого органом місцевого 
самоврядування документа

7 Строк надання послуги У день звернення (невідкладно).
8 Спосіб отримання відповіді 

(результату)
Особисте звернення в центр надання 
адміністративних послуг або до старост (у разі 
покладення на старост обов’язків щодо вчинення 
нотаріальних дій).
Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу 
місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли 
громадянин не може з’явитися в зазначене 
приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені 
поза вказаним приміщенням, але в межах території 
діяльності органу місцевого самоврядування.

9 Акти законодавства щодо 
надання послуги

1. Закон України «Про нотаріат» (ст.ст. 37, 53);
2. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими 
особами органів місцевого самоврядування, 
затверджений Наказом Міністерства юстиції України 
» № 3306/5 від 11.11.2011, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 
1298/20036 (зокрема пункт 2.16 розділу II);
3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне 
мито" № 7-93 від 21.01.1993 (підп. «т» пункту 3 ст. 3, 
ст. 4).
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АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача дубліката посвідченого органом місцевого самоврядування документу 
Нентр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом та перевірка 
документів, що подаються 
заявником або його законним 
представником

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

2 Формування справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
3 Підготовка документу Секретар ради В У день 

звернення
4 Запис у бланку проходження 

документів та повідомлення 
про це замовника

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
5 Видача дубліката документа Адміністратор

ЦНАП В У день 
звернення

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

Загальна кількість догів (передбачена законодавством ) 1 робочий день
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
.2021 р. № 12

[инкаренко Н.О.

• V *

ІНФ()Р\1АЦГИНАК\РТКА 
АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього
04-04

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ 19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса електронної 
пошти та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

4. Перелік документів 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до них

1. Паспорт громадянина України;
2. Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний код);
3. Оригінал документа, з якого робиться та 
засвідчується вірність копії;
4. Документ, що підтверджує сплату державного 
мита або документ, що підтверджує право на 
звільнення від сплати державного мита.

5. Оплата Платно.
Державне мито у розмірі 0,01 неоподаткованого 
мінімуму доходів громадян.
Від сплати державного мита звільняються категорії 
громадян:
- громадяни, віднесені до першої та другої категорій 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- громадяни, віднесені до третьої категорії 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
- які постійно проживають до відселення чи
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самостійного переселення або постійно працюють на 
території зон відчуження, безумовного 
(обов'язкового) і гарантованого добровільного 
відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 
1993 року прожили або відпрацювали у зоні 
безумовного (обов'язкового) відселення не менше 
двох років, а у зоні гарантованого добровільного 
відселення не менше трьох років;
- громадяни, віднесені до четвертої категорії 
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які 
постійно працюють і проживають або постійно 
проживають на території зони посиленого 
радіоекологічного контролю, за умови, що за станом 
на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали 
в цій зоні не менше чотирьох років;
- особи з інвалідністю Великої Вітчизняної війни та 
сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали 
безвісти, і прирівняні до них у встановленому 
порядку особи;
- особи з інвалідністю І та II групи.

6 Результат надання послуги Засвідчена копія (фотокопія) документа і виписка з 
нього

7. Строк надання послуги У день звернення (невідкладно).
8. Спосіб отримання відповіді 

(результату)
Особисте звернення в центр надання 
адміністративних послуг або до старост (у разі 
покладення на старост обов’язків щодо вчинення 
нотаріальних дій).
Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу 
місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли 
громадянин не може з’явитися в зазначене 
приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені 
поза вказаним приміщенням, але в межах території 
діяльності органу місцевого самоврядування.

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1. Закон України «Про нотаріат» (ст.ст. 37, 47, 75-77);
2. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими 
особами органів місцевого самоврядування, 
затверджений Наказом Міністерства юстиції України 
№ 3306/5 від 11.11.2011, зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 
1298/20036 (пункт 3 розділу III);
3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне 
мито" № 7-93 від 21.01.1993 (підп. «п» пункту 3 ст. 3, 
ст. 4).
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
ціленням виконавчого комітету 
еликохутірської сільської ради

.02.2021 р. № 12
Шинкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Засвідчення вірності копії (Фотокопії) документа і виписки з нього

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом та перевірка 
документів, що подаються 
заявником або його законним 
представником

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

2 Формування справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
3 Підготовка документу Секретар ради В У день 

звернення
4 Запис у бланку проходження 

документів та повідомлення 
про це замовника

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
5 Видача документа Адміністратор

ЦНАП В У день 
звернення

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством ) 1 робочий день
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
.2021 р.№  12

инкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Засвідчення справжності підпису на документі
04-05

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільсько? ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ 19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса електронної 
пошти та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

4. Перелік документів 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до них

Паспорт громадянина України;
Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний код);
Документ для засвідчення підписом.
4. Документ, що підтверджує сплату державного 
мита або документ, що підтверджує право на 
звільнення від сплати державного мита.

5. Оплата Платно.
Державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого 
мінімуму доходів громадян (за кожен підпис).
Від сплати державного мита звільняються категорії 
громадян:
- громадяни, віднесені до першої та другої категорій 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- громадяни, віднесені до третьої категорії 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
- які постійно проживають до відселення чи 
самостійного переселення або постійно працюють на
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території зон відчуження, безумовного 
(обов'язкового) і гарантованого добровільного 
відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 
1993 року прожили або відпрацювали у зоні 
безумовного (обов'язкового) відселення не менше 
двох років, а у зоні гарантованого добровільного 
відселення не менше трьох років;
- громадяни, віднесені до четвертої категорії 
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які 
постійно працюють і проживають або постійно 
проживають на території зони посиленого 
радіоекологічного контролю, за умови, що за станом 
на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали 
в цій зоні не менше чотирьох років;
- особи з інвалідністю Великої Вітчизняної війни та 
сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали 
безвісти, і прирівняні до них у встановленому 
порядку особи;
- особи з інвалідністю І та II групи.

6. Результат надання послуги Документ, на якому засвідчено справжність підпису
7. Строк надання послуги У день звернення (невідкладно).
8. Спосіб отримання відповіді 

(результату)
Особисте звернення в центр надання 
адміністративних послуг або до старост (у разі 
покладення на старост обов’язків щодо вчинення 
нотаріальних дій).
Нотаріальні дії вчиняються в приміщенні органу 
місцевого самоврядування. В окремих випадках, коли 
громадянин не може з’явитися в зазначене 
приміщення, нотаріальні дії можуть бути вчинені 
поза вказаним приміщенням, але в межах території 
діяльності органу місцевого самоврядування.

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1. Закон України «Про нотаріат» (ст. 37, 78);
2. Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими 
особами органів місцевого самоврядування, 
затверджений Наказом Міністерства юстиції України 
№ 3306/5 від 11.11.2011, зареєстрованим в 
Міністерстві юстиції України 14.11.2011 р. за № 
1298/20036 (пункт 4 розділу III);
3. Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне 
мито" від 21.01.1993 № 7-93 (підп. «р» пункту 3 ст.
3).
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ТЕХНОЛ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
Ід 24*02.2021 р. № 12 

инкаренко Н.О.

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Засвідчення справжності підпису на документі

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом та перевірка 
документів, що подаються 
заявником або його законним 
представником

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

2 Формування справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
3 Підготовка документу Секретар ради В У день 

звернення
4 Запис у бланку проходження 

документів та повідомлення 
про це замовника

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
5 Видача документа Адміністратор

ЦНАП В У день 
звернення

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством ) 1 робочий день
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутіреької сільської ради 
.від J4D2.2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

ШФОРМЩПВДЖАРТКА 
АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Посвідчення довіреності, крім довіреності на право розпорядження нерухомим 
майном,довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та 

довіреності на користування і розпорядження транспортним засобом
04-06

Центр надання адміністративних послуг Великохутіреької сільської пали

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ 19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса електронної 
пошти та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

4. Перелік документів 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до них

1. Паспорт громадянина України;
2. Реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (ідентифікаційний код);
3. Документ, що підтверджує сплату державного 
мита або документ, що підтверджує право на 
звільнення від сплати державного мита.

5. Оплата Платно.
Державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого 
мінімуму доходів громадян.
Від сплати державного мита звільняються категорії 
громадян:
- громадяни, віднесені до першої та другої категорій 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
- громадяни, віднесені до третьої категорії 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи,
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- які постійно проживають до відселення чи 
самостійного переселення або постійно працюють на 
території зон відчуження, безумовного 
(обов'язкового) і гарантованого добровільного 
відселення, за умови, що вони за станом на 1 січня 
1993 року прожили або відпрацювали у зоні 
безумовного (обов'язкового) відселення не менше 
двох років, а у зоні гарантованого добровільного 
відселення не менше трьох років;
- громадяни, віднесені до четвертої категорії 
потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які 
постійно працюють і проживають або постійно 
проживають на території зони посиленого 
радіоекологічного контролю, за умови, що за станом 
на 1 січня 1993 року вони прожили або відпрацювали 
в цій зоні не менше чотирьох років;
- особи з інвалідністю Великої Вітчизняної війни та 
сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали 
безвісти, і прирівняні до них у встановленому 
порядку особи;
- особи з інвалідністю І та II групи.

6. Результат надання послуги Виготовлена та посвідчена довіреність
7. Строк надання послуги У день звернення (невідкладно).
8. Спосіб отримання відповіді 

(результату)
Особисте звернення в центр надання 
адміністративних послуг або до старост (у разі 
покладення на старост обов’язків щодо вчинення 
нотаріальних дій).
Нотаріальні дії та прирівняні до них дії вчиняються в 
приміщенні органу місцевого самоврядування. В 
окремих випадках, коли громадянин не може 
з’явитися в зазначене приміщення, ці дії можуть бути 
вчинені поза вказаним приміщенням, але в межах 
території діяльності органу місцевого 
самоврядування.

9. Акти законодавства щодо 
надання послуги

1. Закон України «Про нотаріат» (пункт 4 частини 
другої ст. 40, ст. 58);
2. Порядок посвідчення заповітів і довіреностей, що 
прирівнюються до нотаріально посвідчених, 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів 
України від 15.06.1994 № 419 (у редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 6 липня 2006 р. № 
940);
3. Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 
№ 7-93 "Про державне мито" (підп. «й» пункту 3 ст. 
3, ст. 4).
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
"Т2021 р. № 12 

инкаренко Н.О.

ГЕХНШіШ^МЛЗЄАРГКЛ 
ЛДМІНІСГРЛТИВІЮЇ ПОСЛУГИ

Посвідчення довіреності, крім довіреності на право розпорядження нерухомим 
майном,довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами 

та довіреності на користування і розпорядження транспортним засобом

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом та перевірка 
документів, що подаються 
заявником або його законним 
представником

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

2 Формування справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
3 Підготовка документу Секретар ради В У день 

звернення
4 Запис у бланку проходження 

документів та повідомлення 
про це замовника

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення
5 Видача документа Адміністратор

ЦНАП В У день 
звернення

Загальна кількість днів надання послуг 1 робочий день

Загальна кількість днів (передбачена законодавством ) 1 робочий день
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від<2#0І2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

ШФОРМА КАРТКА
АДМШІСТРАТИВНОІ ПОСЛУГИ 

Видача довідки для оформлення спадщини
04-07

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

та/або центру надання адміністративних послуг
1 Місцезнаходження

ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

4. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них.
Умови отримання 
послуги.

Перелік документів:
1. Заява
2. Паспорт.
3. Ідентифікаційний код.
4. Заповіт
5. Свідоцтво про смерть спадкодавця

5. Оплата Безоплатно
6. Результат надання 

послуги
Видано довідку

7. Строк надання 
послуги

Протягом п’яти робочих днів

8. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг Великохутірської сільської ради 
особисто.

9. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

Особисто

10. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

Закон України "Про нотаріат";
Цивільний кодекс України;
Інструкція про вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України.
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<Ç^\ftaCTb- ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
еликохутірської сільської ради

021 р. № 12
инкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача довідки для оформлення спадщини

Пентр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере 
участь,
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 

1 дня

2 Формування справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор
ЦНАП В Протягом

1 Д Н Я

3 Передача пакету документів 
секретарю ради

Адміністратор
ЦНАП В Протягом

1 Д Н Я

4 Підготовка документу Секретар ради в Протягом
1 Д Н Я

5 Видача документу Секретар ради

в
Наступного дня 

після підписання 
сільським 
головою

6. Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Адміністратор
ЦНАП в Протягом 

1 дня
Загальна кількість днів надання послуги 3-5

Загальна кількість днів передбачена чинним 
законодавством

5
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
>021 р. №12

Гинкаренко Н.О.

*
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги державна реєстрація права власності на нерухоме майно
Код послуги 05-01

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н, Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі -  Закон)
5 Акти Кабінету Міністрів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами), 

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно»

6 Акти центральних 
органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 
2016 року № 898/5 «Про врегулювання відносин, 
пов’язаних з державною реєстрацією речових прав на 
нерухоме майно, що розташоване на тимчасово 
окупованій території України», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 29 березня 2016 року за № 
468/28598;

наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада
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2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 
оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 
листопада 2016 року за № 1504/29634

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги
Заява заявника до суб’єкта державної реєстрації, 

державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, 
фронт-офісу, визначених Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

Для державної реєстрації права власності на нерухоме 
майно подаються:

заява про державну реєстрацію права власності на 
нерухоме майно (державний реєстратор, уповноважена 
особа за допомогою програмних засобів ведення 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
формує та роздруковує заяву, на якій заявник (за умови 
відсутності зауважень до відомостей, зазначених у ній) 
проставляє власний підпис).

Під час формування та реєстрації заяви державний 
реєстратор, уповноважена особа встановлює особу 
заявника.

Встановлення особи здійснюється за паспортом 
громадянина України або за іншим документом, що 
посвідчує особу та підтверджує громадянство України, 
передбаченим Законом України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус».

Особа іноземця та особа без громадянства 
встановлюються за паспортним документом іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою 
державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє 
обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від 
імені юридичної особи, перевіряється на підставі 
відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, за допомогою порталу 
електронних сервісів;

документи, що підтверджують сплату 
адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору, згідно зі 
статтею 34 Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»);

державна реєстрація прав проводиться на підставі 
документів, необхідних для відповідної реєстрації, 
передбачених статтею 27 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» та Порядком державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого
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постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами).

У випадках, передбачених Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень», Порядком державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами), 
додатково подаються інші документи

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або уповноваженою ним особою.

2. У разі державної реєстрації права власності на 
окремий індивідуально визначений об’єкт нерухомого 
майна (квартира, житлове, нежитлове приміщення тощо), 
будівництво якого здійснювалося із залученням коштів 
фізичних та юридичних осіб, -  за заявою особи, що 
залучала кошти фізичних та юридичних осіб.

Заява та документи в електронній формі подаються з 
обов’язковим накладенням заявником власного 
електронного цифрового підпису та за умови сплати 
адміністративного збору за державну реєстрацію прав 
через Інтернет з використанням платіжних систем (крім 
випадків звільнення особи від плати)

10 Платність
(безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім 
випадків, передбачених статтею 34 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень»

За державну реєстрацію права власності (у тому числі 
довірчої власності як способу забезпечення виконання 
зобов’язань) справляється адміністративний збір у розмірі 
0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За державну реєстрацію права власності (у тому числі 
довірчої власності як способу забезпечення виконання 
зобов’язань), проведену у строки менші, ніж передбачені 
статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний 
збір у такому розмірі:

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у 
строк два робочі дні;

2 прожиткових мінімума для працездатних осіб - у 
строк один робочий день;

5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб - у 
строк 2 години.

Адміністративний збір справляється у відповідному 
розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, встановленого законом на 1 січня календарного 
року, в якому подаються відповідні документи для 
проведення державної реєстрації прав, та округлюється до 
найближчих 10 гривень.

11 Реквізити для оплати 
послуг

За державну реєстрацію:
р/р UA358999980314000530000023665
Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хутір/22012600
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ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22012600 «Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» грн

За скорочені строки
р/р UA148999980314090540000023665
Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хутір/22012900 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22012900 «Плата за скорочення термінів 
надання послуг у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань, а також 
плата за надання інших платних послуг пов’язаних з 
такою державною реєстрацією грн

12 Строк надання 
адміністративної послуги

Державна реєстрація права власності та інших речових 
прав (крім іпотеки) проводиться у строк, що не перевищує 
п’яти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви в 
Державному реєстрі прав.

Державна реєстрація прав у результаті вчинення 
нотаріальної дії нотаріусом проводиться невідкладно 
після завершення нотаріальної дії.

Інші скорочені строки надання адміністративної 
послуги:

2 робочі дні;
1 робочий день;
2 години

13 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих для 
державної реєстрації

1) подання документів для державної реєстрації прав не 
в повному обсязі, передбаченому законодавством;

2) неподання заявником чи неотримання державним 
реєстратором у порядку, визначеному цим Законом, 
відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих 
інформаційних систем в електронній формі чи документів 
із паперових носіїв інформації, що містять відомості про 
зареєстровані речові права до 01 січня 2013 року;

14 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають 
державній реєстрації відповідно до цього Закону;

2) заява про державну реєстрацію прав подана 
неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам, 
встановленим Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»;

4) подані документи не дають змоги встановити 
набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяження;

5) наявні суперечності між заявленими та вже 
зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та 
їх обтяженнями;

6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на
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нерухоме майно;
7) заява про державну реєстрацію обтяжень щодо 

попереднього правонабувача подана після державної 
реєстрації права власності на таке майно за новим 
правонабувачем;

8) після завершення строку, встановленого частиною 
третьою статті 23 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для 
прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про 
державну реєстрацію прав;

9) документи подано до неналежного суб’єкта 
державної реєстрації прав, нотаріуса ;

10) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
в електронній формі подана особою, яка згідно із 
законодавством не має повноважень подавати заяви в 
електронній формі;

11) заявником подано ті самі документи, на підставі 
яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано 
у Державному реєстрі прав;

12) заявник звернувся із заявою про державну 
реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до 
поданих для такої реєстрації документів відчужено 
особою, яка на момент проведення такої реєстрації 
внесена до Єдиного реєстру боржників, у тому числі за 
виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за 
наявності заборгованості з відповідних платежів понад 
три місяці.

Рішення про відмову в державній реєстрації прав 
повинно містити вичерпний перелік обставин, що стали 
підставою для його прийняття

15 Результат надання 
адміністративної послуги

Внесення відповідного запису до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовій чи 
електронній формі;

рішення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для винесення 
відповідного рішення

16 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації оприлюднюються на веб-порталі 
Мін’юсту для доступу до неї заявника з метою її 
перегляду*.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно за бажанням заявника може бути отриманий у 
паперовій формі.

Рішення про відмову у проведенні державної реєстрації 
речових прав та їх обтяжень за бажанням заявника може 
бути отримане у паперовій формі

*Після запровадження сервісу.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
1.02.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п

Етапи опрацювання звернення про 
надання адміністративної послуги

Відповідальн 
а посадова 

особа та 
виконавчий 

орган

Дія
В - виконує,
У - бере часть, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання
(робочих

днів)

1 Формування та реєстрація заяви про 
державну реєстрацію прав у базі даних 
заяв Державного реєстру прав, а також 
прийняття документів, що подаються 
разом із заявою про державну реєстрацію 
прав, виготовлення їх електронних копій 
шляхом сканування (у разі подання 
документів у паперовій формі) та 
розміщення їх у Державному реєстрі прав

Державний
реєстратор

Виконує У день
прийняття
заяви про
державну
реєстраці
ю прав в
порядку
черговості
надходже
ння заяв у
сфері
державної
реєстрації
прав

2 Встановлення черговості розгляду заяв 
про державну реєстрації прав, що 
надійшли на розгляд

Державний
реєстратор

Виконує У межах
строків
державної
реєстрації
прав

3 Розгляд заяви про державну реєстрацію 
прав, а також документів, поданих разом 
із заявою про державу реєстрацію прав та 
оформлення результату надання 
адміністративної послуги, зокрема: 
Перевірка документів на наявність 
підстав для зупинення розгляду заяви про 
державну реєстрацію прав, зупинення 
державної реєстрації прав та у разі 
необхідності прийняття рішення про 
зупинення розгляду заяви про державну 
реєстрацію прав, про відновлення про 
державну реєстрацію прав, про 
залишення заяви про державну 
реєстрацію прав без розгляду у зв’язку з 
її відкликанням, про відмову в 
задоволенні заяви про відкликання заяви 
про державну реєстрацію прав, про

Державний
реєстратор

Виконує 5 робочих
Д Н ІВ

У разі
сплати
адміністра
тивного
збору за
реєстраці
ю прав у
скорочені
терміни:

2 робочі 
дні

1 робочий 
день
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зупинення державної реєстрації прав, про 
відмову у зупиненні державної реєстрації 
прав, про відновлення державної 
реєстрації прав.

Прийняття рішення про державну 
реєстрацію прав або відмову у державній 
реєстрації прав

Відкриття (закриття) розділу в 
Державному реєстрі та/або внесення до 
Державного реєстру прав відомостей про 
речові права на нерухоме майно та їх 
обтяження, про суб’єкти цих прав

Формування витягу з Державного 
реєстру речових прав

2 години

4 Видача документів за результатом 
розгляду заяви у сфері державної 
реєстрації прав

Державний
реєстратор

Виконує У межах
строків
державної
реєстрації
прав після
формуван
ня витягу
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
__ ‘.2021 р. № 12
[инкаренко Н.О.

ШФОРМАЦШВА к а р т к а
адміністративної послуги державна реєстрація іншого (відмінного від права 

власності) речового права на нерухоме майно
Код послуги 05-02

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень»
5 Акти Кабінету Міністрів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень»;

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно»

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада
2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до
оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21
листопада 2016 року за № 1504/29634,
-------------------------------------------- ---------------------- —______

76

mailto:vhutir_edr@ukr.net
https://vhutirotg.org.ua


наказ Міністерства юстиції України від 28 березня 
2016 року № 898/5 «Про врегулювання відносин, пов’язаних 
з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно, 
що розташоване на тимчасово окупованій території 
України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 
березня 2016 року за № 468/28598

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання

адміністративної
послуги

Заява заявника до суб’єкта державної реєстрації прав, 
державного реєстратора прав на нерухоме майно, 
визначених Законом України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», фронт- 
офісу.

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

Для державної реєстрації іншого (відмінного від права 
власності) речового права на нерухоме майно подаються:

заява про державну реєстрацію іншого (відмінного від 
права власності) речового права на нерухоме майно.

Під час формування та реєстрації заяви державний 
реєстратор встановлює особу заявника.

Встановлення особи здійснюється за паспортом 
громадянина України або за іншим документом, що 
посвідчує особу та підтверджує громадянство України, 
передбаченим Законом України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус».

Особа іноземця та особа без громадянства 
встановлюються за паспортним документом іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою 
державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг 
повноважень такої особи на підставі документа, що 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від імені 
юридичної особи, перевіряється на підставі відомостей, які 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, за 
допомогою порталу електронних сервісів);

документ, що підтверджує сплату адміністративного 
збору або документ, що підтверджує право на звільнення від 
сплати адміністративного збору за державну реєстрацію 
прав (для осіб, визначених статтею 34 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»);

документи, необхідні для відповідної реєстрації, 
передбачені статтею 27 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» 
та Порядком державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, затвердженим постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» (зі змінами).
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У випадках, передбачених Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», Порядком державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, 
додатково подаються інші документи

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або уповноваженою ним особою.

2. В електронній формі документи подаються через 
портал електронних сервісів у разі державної реєстрації 
речових прав, похідних від права власності (крім іпотеки), -  
за заявою власника, іншого правонабувача, сторони 
правочину, у яких виникло речове право

10 Платність
(безоплатність) надання
адміністративної
послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім випадків, 
визначених статтею 34 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

За державну реєстрацію інших речових прав, похідних від 
права власності, справляється адміністративний збір у 
розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За державну реєстрацію інших речових прав, похідних від 
права власності, проведену у строки менші, ніж передбачені 
статтею 19 цього Закону, справляється адміністративний 
збір у такому розмірі:

0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у 
строк два робочі дні;

1 прожитковий мінімум для працездатних осіб - у строк 
один робочий день;

2,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб - у 
строк 2 години.

Адміністративний збір справляється у відповідному 
розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленого законом на 1 січня календарного року, в 
якому подаються відповідні документи для проведення 
державної реєстрації прав, та округлюється до найближчих 
10 гривень.

11 Реквізити для оплати 
послуг

За державну реєстрацію:
р/р UA358999980314000530000023665
Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хутір/22012600 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22012600 «Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» гцн

За скорочені строки
р/р UA148999980314090540000023665
Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хутір/22012900 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22012900 «Плата за скорочення термінів надання 
послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та
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громадських формувань, а також плата за надання 
інших платних послуг пов’язаних з такою державною 
реєстрацією грн

12 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація іншого (відмінного від права 
власності) речового права на нерухоме майно проводиться у 
строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня реєстрації 
відповідної заяви в Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно.

Скорочені строки проведення державної реєстрації інших 
речових прав, відмінних від права власності (крім іпотеки):

2 робочі дні;
1 робочий день;
2 години.

13 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих для 
державної реєстрації

1) подання документів для державної реєстрації прав не в 
повному обсязі, передбаченому законодавством;

2) неподання заявником чи неотримання державним 
реєстратором у порядку, визначеному цим Законом, 
відомостей реєстрів (кадастрів), автоматизованих 
інформаційних систем в електронній формі чи документів із 
паперових носіїв інформації, що містять відомості про 
зареєстровані речові права до 01 січня 2013 року;

14 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

1) заявлене речове право, обтяження не підлягають 
державній реєстрації відповідно до цього Закону;

2) заява про державну реєстрацію прав подана 
неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам, 
встановленим Законом України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;

4) подані документи не дають змоги встановити набуття, 
зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяження;

5) наявні суперечності між заявленими та вже 
зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх 
обтяженнями;

6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на 
нерухоме майно;

7) заява про державну реєстрацію обтяжень щодо 
попереднього правонабувача подана після державної 
реєстрації права власності на таке майно за новим 
правонабувачем;

8) після завершення строку, встановленого частиною 
третьою статті 23 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для 
прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про 
державну реєстрацію прав;

9) документи подано до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації прав, нотаріуса ;

10) заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в 
електронній формі подана особою, яка згідно із 
законодавством не має повноважень подавати заяви в 
електронній формі;

11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких
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заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у 
Державному реєстрі прав;

12) заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію 
права власності щодо майна, що відповідно до поданих для 
такої реєстрації документів відчужено особою, яка на 
момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного 
реєстру боржників, у тому числі за виконавчими 
провадженнями про стягнення аліментів за наявності 
заборгованості з відповідних платежів понад три місяці.

Рішення про відмову у державній реєстрації іншого 
(відмінного від права власності) речового права на нерухоме 
майно повинно містити вичерпний перелік обставин, що 
стали підставою для його прийняття

15 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та отримання витягу з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
проведену державну реєстрацію прав в паперовій (за 
бажанням заявника) чи електронній формі.

Рішення про відмову у державній реєстрації іншого 
(відмінного від права власності) речового права на нерухоме 
майно

16 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації оприлюднюються на веб-порталі 
Мін’юсту для доступу до неї заявника з метою її перегляду.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно за бажанням заявника може бути отриманий у 
паперовій формі.

Рішення про відмову у проведенні державної реєстрації 
іншого (відмінного від права власності) речового права на 
нерухоме майно за бажанням заявника може бути отримане 
у паперовій формі

*Після запровадження сервісу.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
^йд24Д2.2021 р. № 12 

"инкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація інших (відмінних від права власності) речових прав на нерухоме
майно

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Етапи опрацювання звернення про 
надання адміністративної послуги

Відповідальн 
а посадова 

особа 
суб’єкта 
надання 

адміністратив 
ної послуги

Дія
В - виконує,

У - бере участь, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін виконання 
(днів)

1. Формування та реєстрація заяви 
про державну реєстрацію прав у 
базі даних заяв Державного 
реєстру прав, а також прийняття 
документів, що подаються разом 
із заявою про державну 
реєстрацію прав, виготовлення їх 
електронних копій шляхом 
сканування (у разі подання 
документів у паперовій формі) та 
розміщення їх у Державному 
реєстрі прав

Державний
реєстратор

В У день прийняття 
заяви про державну 
реєстрацію прав в 
порядку черговості 
надходження заяв у 
сфері державної 
реєстрації прав

2. Встановлення черговості 
розгляду заяв про державну 
реєстрації прав, що надійшли на 
розгляд

Державний
реєстратор

В У межах строків 
державної 
реєстрації прав

Розгляд заяви про державну 
реєстрацію прав, а також 
документів, поданих разом із 
заявою про державу реєстрацію 
прав та оформлення результату 
надання адміністративної 
послуги, зокрема:
Перевірка документів на 
наявність підстав для зупинення 
розгляду заяви про державну 
реєстрацію прав, зупинення 
державної реєстрації прав та у 
разі необхідності прийняття 
рішення про зупинення розгляду 
заяви про державну реєстрацію

Державний
реєстратор

В 5 робочих днів

У разі сплати 
адміністративного 
збору за
реєстрацію прав у 
скорочені терміни:

2 робочі дні

1 робочий день

2 години
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прав, про відновлення про 
державну реєстрацію прав, про 
залишення заяви про державну 
реєстрацію прав без розгляду у 
зв’язку з її відкликанням, про 
відмову в задоволенні заяви про 
відкликання заяви про державну 
реєстрацію прав, про зупинення 
державної реєстрації прав, про 
відмову у зупиненні державної 
реєстрації прав, про відновлення 
державної реєстрації прав.

Прийняття рішення про 
державну реєстрацію прав або 
відмову у державній реєстрації 
прав

Відкриття (закриття) розділу в 
Державному реєстрі та/або 
внесення до Державного реєстру 
прав відомостей про речові права 
на нерухоме майно та їх 
обтяження, про суб’єкти цих 
прав

Формування витягу з Державного 
реєстру речових прав

3. Видача документів за 
результатом розгляду заяви у 
сфері державної реєстрації прав

Державний
реєстратор

В У межах строків 
державної 
реєстрації прав 
після формування 
витягу
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24^.2021 р.№  12 

шкаренко Н.О.

ІНФО^мЩ їШ іА КАРТКА 
адміністративної послуги заборона вчинення реєстраційних дій

Код послуги 05-03

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н, Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»
5 Акти Кабінету Міністрів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами), 

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами)

6 Акти центральних 
органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 
2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 
оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 
листопада 2016 року за № 1504/29634
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Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги
Заява власника об’єкта нерухомого майна / рішення 

суду щодо заборони вчинення реєстраційних дій до 
суб’єкта державної реєстрації, державного реєстратора, 
фронт-офісу, визначених Законом

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

Для державної реєстрації заборони вчинення 
реєстраційних дій подаються:

рішення суду про заборону вчинення реєстраційних дій, 
що набрало законної сили / заява власника об’єкта 
нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних 
дій щодо власного об’єкта нерухомого майна.

Під час формування та реєстрації заяви державний 
реєстратор, уповноважена особа встановлює особу 
заявника.

Встановлення особи здійснюється за паспортом 
громадянина України або за іншим документом, що 
посвідчує особу та підтверджує громадянство України, 
передбаченим Законом України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус».

Особа іноземця та особа без громадянства 
встановлюються за паспортним документом іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою 
державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє 
обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від 
імені юридичної особи, перевіряється на підставі 
відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, за допомогою порталу 
електронних сервісів

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

Документи подаються особисто або уповноваженою 
особою у паперовій формі*.

10 Платність
(безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно

11 Строк надання 
адміністративної послуги

Надається у день прийняття заяви

12 Результат надання 
адміністративної послуги

Внесення заяви власника про заборону вчинення 
реєстраційних дій / рішення суду про заборону вчинення 
реєстраційних дій в базу даних заяв Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно

13 Способи отримання 
відповіді (результату)

Інформація про стан розгляду поданої заяви власника 
про заборону вчинення реєстраційних дій / рішення суду 
про заборону вчинення реєстраційних дій може бути 
отримана заявником через веб-сайт, ведення якого 
здійснюється адміністратором Державного реєстру
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речових прав на нерухоме майно

*Після початку роботи інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на 
нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, рішення суду про 
заборону вчинення реєстраційних дій буде в автоматичному порядку направлятись 
державному реєстратору для його виконання.
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ТЕХНОЛО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від^02.2О21 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

І iCÀP I KA 
АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

адміністративної послуги заборона вчинення реєстраційних дій

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта 
надання

адміністративної
послуги

Дія
В - виконує, 

У-бере участь, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін виконання 
(днів)

1 1. Прийняття / отримання 
документів для державної 
реєстрації прав, формування 
та реєстрація заяви в базі 
даних ЗаяВ.

Державний
реєстратор

В У момент 
звернення 
заявника

2 2. Виготовлення електронних 
копій документів, поданих для 
державної реєстрації прав, 
шляхом сканування (у разі 
подання документів у паперовій 
формі) та їх розміщення у 
Державному реєстрі прав.

Державний
реєстратор

В У момент 
звернення 
заявника

3 3. Видача / отримання 
документів за результатом 
розгляду заяви.

Державний
реєстратор

В У момент 
звернення 
заявника
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА
адміністративної послуги внесення змін до записів Державного реєстру речових прав

на нерухоме майно та їх обтяжень
Код послуги 05-04

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про с 
та/або цент

уб’єкта надання адміністративної послуги 
зу надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg.org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
5 Акти Кабінету Міністрів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами), 

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами)

6 Акти центральних 
органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 
2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 
оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 
листопада 2016 року за № 1504/29634

Умови отримання адміністративної послуги
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7 Підстава для отримання 
адміністративної послуги

Заява заявника до суб’єкта державної реєстрації, 
державного реєстратора речових прав на нерухоме 
майно, визначених Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», центру надання адміністративних послуг

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

Для внесення змін до записів Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно подаються: 

заява про внесення змін до записів Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (під час 
формування та реєстрації заяви державний реєстратор, 
уповноважена особа встановлює особу заявника) 

Встановлення особи здійснюється за паспортом 
громадянина України або за іншим документом, що 
посвідчує особу та підтверджує громадянство України, 
передбаченим Законом України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус».

Особа іноземця та особа без громадянства 
встановлюються за паспортним документом іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою 
державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє 
обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від 
імені юридичної особи, перевіряється на підставі 
відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, за допомогою порталу 
електронних сервісів.);

документи, що підтверджують сплату 
адміністративного збору (крім випадків, коли особа 
звільнена від сплати адміністративного збору);

документ, у якому виявлено технічну помилку (у разі 
внесення відповідних змін у зв’язку із виявленням 
технічної помилки).

У випадках, передбачених Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень», Порядком державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», додатково 
подаються інші документи

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

Документи подаються заявником особисто або 
уповноваженою ним особою у паперовій формі

10 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім 
випадків передбачених статтею 34 Закону України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень»
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За виправлення технічної помилки, допущеної з вини 
заявника, справляється адміністративний збір у розмірі 
0,04 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Адміністративний збір справляється у відповідному 
розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб, встановленого законом на 1 січня календарного 
року, в якому подаються відповідні документи для 
проведення державної реєстрації прав, та округлюється 
до найближчих 10 гривень.

10.1 Внесення змін до записів 
до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме 
майно у зв’язку з 
допущенням технічної 
П О М И Л К И  3  вини 
державного реєстратора 
прав на нерухоме майно

Адміністративна послуга надається безоплатно

11 Реквізити для оплати 
послуг

За державну реєстрацію:
р/р UA358999980314000530000023665
Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хутір/22012600 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22012600 «Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» грн

12 Строк надання 
адміністративної послуги

Надається у строк, що не перевищує одного робочого 
дня з дня реєстрації заяви про внесення змін до запису 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

У проведенні державної реєстрації внесення змін до 
запису в державному реєстрі речових прав може бути 
відмовлено, якщо:

1) заявлене право не підлягає державній реєстрації 
відповідно до Закону;

2) заява про державну реєстрацію права скасування 
права власності подана неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам, 
встановлені Законом;

4) подані документ не дають змоги встановити набуття, 
зміну або припинення речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяження;

5) наявні суперечності між заявленими та вже 
зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно 
та їх обтяженнями;

6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на 
нерухоме майно;

7) після завершення строку, встановленого частиною 3 
статті 23 цього Закону, не усунені обставини, що були 
підставою для прийняття рішення про зупинення 
розгляду заяви про державну реєстрацію прав;

8 )  заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень 
під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, 
об’єктом незавершеного будівництва подано не до
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нотаріуса, який вчинив таку дію;
9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в 

електронній формі подано особою, яка не має 
повноважень подавати заяви в електронній формі;

10) заявником подано ті самі документи, на підставі 
яких заявлене право та обтяження такого права вже 
зареєстровано у Державному реєстрі прав

Рішення про відмову у внесенні змін до запису 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
повинно містити вичерпний перелік обставин, що стали 
підставою для його прийняття

14 Результат надання 
адміністративної послуги

Внесення відповідного запису до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовій (у 
разі виявлення такого бажання заявником).

Рішення про відмову у внесенні змін до запису 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації оприлюднюються на веб-порталі 
Мін’юсту для доступу до неї заявника з метою її 
перегляду.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно за бажанням заявника може бути отриманий у 
паперовій формі.

Рішення про відмову у внесенні змін до записів до 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за 
бажанням заявника може бути отримане у паперовій 
формі

* Після запровадження сервісу.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 2^02.2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

LPTKA
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п

Етапи опрацювання звернення про 
надання адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа 
та виконавчий 

орган

Дія
В - виконує, 

У-бере участь, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання
(робочих

днів)

1. Прийом документів для державної 
реєстрації прав, формування та 
реєстрація заяви в базі даних заяв.

Державний
реєстратор

Виконує Не
перевищує 

одного 
робочого 
Д Н Я  3  дня 
реєстрації 

відповідної 
заяви в 

Державном 
у реєстрі 

прав

2. Виготовлення електронних копій 
документів поданих для державної 
реєстрації прав, шляхом сканування (у 
разі подання документів у паперовій 
формі) та розміщення їх у Державному 
реєстрі прав

Державний
реєстратор

Виконує

3. Перевірка документів на наявність 
підстав для зупинення розгляду заяви, 
зупинення державної реєстрації прав, 
відмови у проведенні державної 
реєстрації прав та прийняття 
відповідних рішень.

Державний
реєстратор

Виконує

4. Прийняття рішення про державну 
реєстрацію прав (у разі відсутності 
підстав для зупинення розгляду заяви, 
зупинення державної реєстрації прав, 
відмови у проведенні державної 
реєстрації прав) шляхом внесення 
відповідних відомостей до 
Державного реєстру прав або про 
відмову в такій реєстрації.

Державний
реєстратор

Виконує

5. Формування витягу з Державного 
реєстру прав про проведену державну 
реєстрацію прав.

Державний
реєстратор

Виконує

6. Видача суб'єкту звернення результату 
адміністративної послуги, документів 
що подавалися.

Державний
реєстратор

Виконує
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ВЕЛИКО^:.
.лЯ »ґТЬ. 7» /> ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 
еликохутірської сільської ради 

ід,24.^2:2021 р. № 12 
инкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги

державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно
Код послуги 05-05

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»
5 Акти Кабінету Міністрів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно»

6 Акти центральних 
органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 
2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 
оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 
листопада 2016 року за № 1504/29634

Умови отримання адміністративної послуги
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7 Підстава для отримання 
адміністративної послуги

Заява заявника до суб’єкта державної реєстрації прав, 
державного реєстратора прав на нерухоме майно, 
визначених Законом України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», фронт- 
офісу

8
Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

1. Для державної реєстрації обтяження речового права 
на нерухоме майно подаються:

заява про державну реєстрацію обтяження речового 
права на нерухоме майно.

Під час формування та реєстрації заяви державний 
реєстратор встановлює особу заявника.

Встановлення особи здійснюється за паспортом 
громадянина України або за іншим документом, що 
посвідчує особу та підтверджує громадянство України, 
передбаченим Законом України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус».

Особа іноземця та особа без громадянства 
встановлюються за паспортним документом іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою 
державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє 
обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від 
імені юридичної особи, перевіряється на підставі 
відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, за допомогою порталу 
електронних сервісів;

документ, що підтверджує сплату адміністративного 
збору або документ, що підтверджує право на звільнення 
від сплати адміністративного збору за державну 
реєстрацію прав (для осіб, визначених статтею 34 Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень»);

документи, необхідні для відповідної реєстрації, 
передбачені статтею 27 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» та Порядком державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами).

У випадках, передбачених Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень», Порядком державної реєстрації прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженим 
постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 
2015 року № 1127, додатково подаються інші документи

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або уповноваженою ним особою.

2. В електронній формі документи подаються через
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адміністративної послуги портал електронних сервісів у разі: 
державної реєстрації обтяження — за заявою органу 

державної влади, його посадової особи, якими 
встановлено, змінено або припинено обтяження

10 Платність
(безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім 
випадків, визначених Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», у розмірі 0,05 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб.

11 Реквізити для оплати 
послуг

За державну реєстрацію:
р/р UA358999980314000530000023665
Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хутір/22012600 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22012600 «Адміністративний збір за державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень» гцн

12 Строк надання 
адміністративної послуги

Державна реєстрація обтяжень, іпотек речових прав 
проводиться у строк, що не перевищує двох робочих днів 
з дня реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі 
прав

13 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих для 
державної реєстрації

1) подання документів для державної реєстрації 
обтяження речового права на нерухоме майно не в 
повному обсязі, передбаченому законодавством;

2) неподання заявником чи неотримання державним 
реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини 
третьої статті 10 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно», інформації 
про зареєстровані до 01 січня 2013 року речові права на 
відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої 
інформації є необхідною для державної реєстрації 
обтяження;

3) направлення запиту до суду про отримання копії 
рішення суду

14 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

1) заявлене обтяження не підлягає державній реєстрації 
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно»;

2) заява про державну реєстрацію обтяження речового 
права на нерухоме майно подана неналежною особою;

3) подані документи не відповідають вимогам, 
встановленим цим Законом;

4) подані документи не дають змоги встановити 
набуття, зміну або припинення обтяження речового права 
на нерухоме майно;

5) наявні суперечності між заявленими та вже 
зареєстрованими обтяженнями речових прав на нерухоме 
майно;

6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на 
нерухоме майно;

7) заява про державну реєстрацію обтяжень щодо 
попереднього правонабувача подана після державної 
реєстрації права власності на таке майно за новим
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правонабувачем;
8) після завершення строку, встановленого частішою 

третьою статті 23 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для 
прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про 
державну реєстрацію обтяжень;

9) заява про державну реєстрацію обтяжень речових 
прав на нерухоме майно під час вчинення нотаріальної дії 
з нерухомим майном, об’єктом незавершеного 
будівництва подана не до нотаріуса, який вчинив таку 
дію;

10) заява про державну реєстрацію обтяжень речових 
прав на нерухоме майно в електронній формі подана 
особою, яка згідно із законодавством не має повноважень 
подавати заяви в електронній формі;

11) заявником подано ті самі документи, на підставі 
яких обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі 
прав;

12) надходження відповідно до Порядку державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України
від 25 грудня 2015 року «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі 
змінами), відомостей з Державного земельного кадастру 
про відсутність в останньому відомостей про земельну 
ділянку.

Рішення про відмову у державній реєстрації обтяження 
повинно містити вичерпний перелік обставин, що стали 
підставою для його прийняття

15 Результат надання 
адміністративної послуги

Внесення відповідного запису до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та отримання витягу з 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
проведену державну реєстрацію обтяження речового 
права в паперовій формі (за бажанням заявника);

рішення про відмову у державній реєстрації обтяження 
речового права на нерухоме майно

16 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації оприлюднюються на веб-порталі 
Мін’юсту для доступу до неї заявника з метою її 
перегляду*.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно за бажанням заявника може бути отриманий у 
паперовій формі.

Рішення про відмову у проведенні державної реєстрації 
обтяжень речових прав та їх обтяжень за бажанням 
заявника може бути отримане у паперовій формі

*Після запровадження сервісу.



ЗАТВЕРДЖЕНО
^  рішенням виконавчого комітету 

\ %  !  Ьеликохутірської сільської ради
1 вЛ у г  вії .2021 р. № 12

инкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧИА КАРТКА 
АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської па ли

№
п/п

Етапи опрацювання звернення про 
надання адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа 
та виконавчий 

орган

Дія
В - виконує, 

У-бере участь, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання
(робочих

днів)

1. Прийом документів для державної 
реєстрації прав, формування та 
реєстрація заяви в базі даних заяв.

Державний
реєстратор

Виконує Не
перевищує 
два робочі 

Д Н І 3  дня 
реєстрації 

відповідної 
заяви в 

Державном 
у реєстрі 

прав

2 . Виготовлення електронних копій 
документів поданих для державної 
реєстрації прав, шляхом сканування (у 
разі подання документів у паперовій 
формі) та розміщення їх у Державному 
реєстрі прав

Державний
реєстратор

Виконує

3. Перевірка документів на наявність 
підстав для зупинення розгляду заяви, 
зупинення державної реєстрації прав, 
відмови у проведенні державної 
реєстрації прав та прийняття 
відповідних рішень.

Державний
реєстратор

Виконує

4. Прийняття рішення про державну 
реєстрацію прав (у разі відсутності 
підстав для зупинення розгляду заяви, 
зупинення державної реєстрації прав, 
відмови у проведенні державної 
реєстрації прав) шляхом внесення 
відповідних відомостей до 
Державного реєстру прав або про 
відмову в такій реєстрації.

Державний
реєстратор

Виконує

5. Формування витягу з Державного 
реєстру прав про проведену державну 
реєстрацію прав, або рішення про 
відмову в такій реєстрації

Державний
реєстратор

Виконує

6. Видача суб'єкту звернення результату 
адміністративної послуги, документів 
що подавалися.

Державний
реєстратор

Виконує
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

дВеликохутірської сільської ради 
від 2 4 .0 ^ 2 1  р. № 12 

—62 ^"^шкаренко Н.О.

ШФОРМА 
адміністративної послуги

надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Код послуги 05-06

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської пали

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»
5 Акти Кабінету Міністрів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 
2011 року № 1141 «Про затвердження Порядку ведення 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»

6 Акти центральних 
органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 
2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 
оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 
листопада 2016 року за № 1504/29634

Умови отримання адміністративної послуги
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7 Підстава для отримання 
адміністративної послуги

Заява заявника до суб’єкта державної реєстрації прав, 
державного реєстратора прав на нерухоме майно, 
визначених Законом України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», фронт- 
офісу.
* в електронній формі надається через веб-портал 

Мін’юсту, у тому числі з використанням сервісної 
послуги у формі прикладного програмного інтерфейсу 
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

Для надання інформації з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно подаються:

заява про надання інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно.

Під час формування та реєстрації заяви державний 
реєстратор встановлює особу заявника.

Встановлення особи здійснюється за паспортом 
громадянина України або за іншим документом, що 
посвідчує особу та підтверджує громадянство України, 
передбаченим Законом України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус».

Особа іноземця та особа без громадянства 
встановлюються за паспортним документом іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою 
державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє 
обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від 
імені юридичної особи, перевіряється на підставі 
відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, за допомогою порталу 
електронних сервісів);

документ, що підтверджує сплату адміністративного 
збору крім випадків, передбачених Законом України «Про 
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень»

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

Документи подаються заявником особисто або 
уповноваженою ним особою у паперовій формі.

Інформація з Державного реєстру прав в електронній 
формі через веб-портал Мін’юсту надається 
користувачам, яких ідентифіковано шляхом використання 
кваліфікованого електронного підпису

10 Платність
(безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається платно, крім 
випадків, передбачених Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», у розмірі:

0,025 прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб - отримання інформації в паперовій формі;

0,0125 прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб - отримання інформації в електронній формі;
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0,04 прожиткового мінімуму для працездатних 
осіб - отримання інформації адвокатами, нотаріусами (під 
час вчинення нотаріальних дій з нерухомим майном, 
об'єктом незавершеного будівництва) шляхом 
безпосереднього доступу до Державного реєстру прав.

11 Реквізити для оплати 
послуг

р/р UA178999980333209300041023665
Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хутір/ 22012700 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22012700 «Плата за надання відомостей з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань, за 
одержання інформації з інших державних реєстрів, 
держателем яких є центральний орган виконавчої 
влади з формування та забезп ечення реалізації 
державної правової політики та центральний орган 
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сферах державної реєстрації актів 
цивільного стану, державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно, державної реєстрац ії юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

12 Строк надання 
адміністративної послуги

Надання інформації з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно у паперовій формі здійснюються у 
строк, що не перевищує одного робочого Д Н Я  3  дня 
реєстрації відповідної заяви в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно

13 Перелік підстав для 
відмови

Інформація з Державного реєстру прав не надається 
фізичним та юридичним особам у разі невнесення плати 
за надання інформації або внесення її не в повному обсязі

14 Результат надання 
адміністративної послуги

Надання інформації з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно або рішення про відмову у наданні 
інформації з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Інформація з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно надається за допомогою програмних 
засобів ведення цього реєстру у паперовій або 
електронній формі, що має однакову юридичну силу та 
містить обов’язкове посилання на Державний реєстр 
речових прав на нерухоме майно
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
зід;24?§2.2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГ ЇЧНА КАРТКА 
АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п

Етапи опрацювання звернення про 
надання адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа 
та виконавчий 

орган

Дія
В - виконує, 

У-бере участь, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконай

ня
(робочих

днів)
1. Прийом документів для надання 

інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме, 
формування та реєстрація заяви в базі 
даних заяв.

Державний
реєстратор

Виконує Не
переви 

щує 
одного 
робочо 
го дня 
3 дня 

реестра 
ції

відпові
Д Н О Ї

заяви в 
Держав 

йому 
реєстрі 

прав

2. Виготовлення електронних копій 
документів поданих для надання 
інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно, 
шляхом сканування (у разі подання 
документів у паперовій формі) та 
розміщення їх у Державному реєстрі 
прав

Державний
реєстратор

Виконує

3. Перевірка документів на наявність 
підстав для зупинення розгляду заяви, 
та прийняття відповідних рішень.

Державний
реєстратор

Виконує

4. Розгляд заяви про надання інформації 
з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та документів, 
необхідних для надання інформації з 
Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно;

Державний
реєстратор

Виконує

5. Формування інформації з Державного 
реєстру права або прийняття рішення 
про відмову у наданні інформації з 
Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно.

Державний
реєстратор

Виконує

6 . Видача суб'єкту звернення результату 
адміністративної послуги, документів 
що подавалися.

Державний
реєстратор

Виконує
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
? 02.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ІНФОРМА РТКА
адміністративної послуги 

взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
Код послуги 05-07

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»
5 Акти Кабінету Міністрів 

України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі змінами), 

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно» (зі змінами)

6 Акти центральних 
органів виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 
2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 
оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 
листопада 2016 року за № 1504/29634

Умови отримання адміністративної послуги
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7 Підстава для отримання 
адміністративної послуги

Заява органу місцевого самоврядування до суб’єкта 
державної реєстрації, державного реєстратора речових 
прав на нерухоме майно, визначених Законом України 
«Про держану реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень», фронт-офісу

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

Для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
подаються:

заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого 
майна (під час формування та реєстрації заяви державний 
реєстратор, уповноважена особа встановлює особу 
заявника)

Встановлення особи здійснюється за паспортом 
громадянина України або за іншим документом, що 
посвідчує особу та підтверджує громадянство України, 
передбаченим Законом України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус»

Особа іноземця та особа без громадянства 
встановлюються за паспортним документом іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою 
державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє 
обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від 
імені юридичної особи, перевіряється на підставі 
відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, за допомогою порталу 
електронних сервісів)

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

Документи подаються уповноваженою особою органу 
місцевого самоврядування або уповноваженою ним 
особою у паперовій формі

10 Платність
(безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно

11 Строк надання 
адміністративної послуги

Надається у строк, що не перевищує 12 годин, крім 
вихідних та святкових днів з моменту прийняття 
відповідної заяви

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих для 
державної реєстрації

Розгляд заяви про державну реєстрацію прав може бути 
зупинено у разі:

подання документів для державної реєстрації прав не в 
повному обсязі, передбаченому законодавством;

неподання заявником чи неотримання державним 
реєстратором у порядку, визначеному у пункті 3 частини 
третьої статті 10 цього Закону, інформації про 
зареєстровані до 01 січня 2013 року речові права на 
відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої 
інформації є необхідною для державної реєстрації прав

ІЗ Перелік підстав для У взятті на облік безхазяйного нерухомого майна може
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відмови у державній 
реєстрації

бути відмовлено, якщо:
безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до 

закону;
із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого 

майна звернулася неналежна особа;
у Державному реєстрі прав наявні записи про державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно, щодо якого подано 
заяву про взяття на облік;

у Державному реєстрі прав відсутні записи про 
припинення права власності на нерухоме майно у зв’язку 
з відмовою власника від права власності на таке майно (у 
разі, якщо підставою для взяття на облік безхазяйного 
нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна 
від свого права власності);

надходження відповідно до Порядку державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України
від 25 грудня 2015 року «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі 
змінами), відомостей з Державного земельного кадастру 
про відсутність в останньому відомостей про земельну 
ділянку

14 Результат надання 
адміністративної послуги

Внесення відповідного запису до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно в паперовій чи 
електронній формі;

рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного 
нерухомого майна

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації оприлюднюються на веб-порталі 
Мін’юсту для доступу до неї заявника з метою її 
перегляду*.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно за бажанням заявника може бути отриманий у 
паперовій формі.

Рішення про відмову у проведенні державної реєстрації 
речових прав та їх обтяжень за бажанням заявника може 
бути отримане у паперовій формі

* Після запровадження сервісу.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
'.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГЩЙА
АДМІ НІС ІРЛІИВНОЇ ПОСТІ УІ И 

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п

Етапи опрацювання звернення про 
надання адміністративної послуги

Відповідальн 
а посадова 

особа та 
виконавчий 

орган

Дія
В - виконує, 

У-бере участь, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін 
виконання 

(робочих днів)

1. Прийом документів для державної 
реєстрації прав, формування та 
реєстрація заяви в базі даних.

Державний
реєстратор

Виконує 12 годин з
моменту
прийняття

2. Виготовлення електронних копій 
документів поданих для державної 
реєстрації порав, шляхом сканування 
(у разі подання документів у паперовій 
формі) та розміщення їх у Державному 
реєстрі прав.

Державний
реєстратор

Виконує відповідної 
заяви (крім 
вихідних та 
святкових 
днів)

3. Перевірка документів на наявність 
підстав для зупинення розгляду заяви, 
зупинення державної реєстрації прав, 
відмови у проведенні державної 
реєстрації прав та прийняття 
відповідних рішень.

Державний
реєстратор

Виконує

4. Прийняття рішення про державну 
реєстрацію прав (у разі відсутності 
підстав для зупинення розгляду заяви, 
зупинення державної реєстрації прав, 
відмови у проведенні державної 
реєстрації прав) шляхом внесення 
відповідних відомостей в Державного 
реєстру прав або про відмову в такій 
реєстрації.

Державний
реєстратор

Виконує

5. Формування витягу з Державного 
реєстру прав про проведену державну 
реєстрацію прав.

Державний
реєстратор

Виконує

6. Видача суб'єкту звернення результату 
адміністративної послуги, документів 
що подавалися.

Державний
реєстратор

Виконує
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
ціленням виконавчого комітету 
ликохутірської сільської ради

21 р. № 12
аренко Н.О.

... ... /

ШФОРМАЦШНА КАРТКА 
адміністративної послуги

скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування

рішення державного реєстратора 
(за рішенням суду)
Код послуги 05-08

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень»
5 Акти Кабінету 

Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 

2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 

постанова Кабінету Міністрів від 26 жовтня 2011 року 
№ 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно»

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 21 листопада 
2016 року № 3276/5 «Про затвердження Вимог до 
оформлення заяв та рішень у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21
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листопада 2016 року за № 1504/29634

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання

адміністративної
послуги

Заява заявника до суб’єкта державної реєстрації прав, 
державного реєстратора прав на нерухоме майно, 
визначених Законом України «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»*

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

Для внесення запису про скасування державної 
реєстрації прав подаються:

заява про скасування державної реєстрації прав, 
скасування рішення державного реєстратора.

Під час формування та реєстрації заяви державний 
реєстратор встановлює особу заявника.

Встановлення особи здійснюється за паспортом 
громадянина України або за іншим документом, що 
посвідчує особу та підтверджує громадянство України, 
передбаченим Законом України «Про Єдиний державний 
демографічний реєстр та документи, що підтверджують 
громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус».

Особа іноземця та особа без громадянства 
встановлюються за паспортним документом іноземця.

У разі подання заяви уповноваженою на те особою 
державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє 
обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що 
підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.

Обсяг повноважень особи, уповноваженої діяти від 
імені юридичної особи, перевіряється на підставі 
відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, за допомогою порталу 
електронних сервісів)

рішення суду, що набрало законної сили.
9 Спосіб подання 

документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

Документи подаються заявником особисто або 
уповноваженою ним особою у паперовій формі

10 Платність
(безоплатність) надання
адміністративної
послуги

Адміністративна послуга надається безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

У строк, що не перевищує 2 години з часу реєстрації 
відповідного рішення суду в Державному реєстрі речових 
прав на нерухоме майно

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації

1) подання документів для державної реєстрації прав не 
в повному обсязі, передбаченому законодавством;

2) неподання заявником чи неотримання державним 
реєстратором прав на нерухоме майно у порядку, 
визначеному у пункті 3 частини третьої статті 10 Закону 
України «Про державну реєстрацію речових прав на
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нерухоме майно та їх обтяжень», інформації про 
зареєстровані до 01 січня 2013 року речові права на 
відповідне нерухоме майно, якщо наявність такої 
інформації є необхідною для державної реєстрації прав;

3) направлення запиту до суду про отримання копії 
рішення суду

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

У внесенні запису про скасування державної реєстрації 
прав може бути відмовлено, якщо:

заява про державну реєстрацію прав подана 
неналежною особою;

подані документи не відповідають вимогам, 
встановленим Законом України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень»;

подані документи не дають змоги встановити набуття, 
зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяження;

наявні суперечності між заявленими та вже 
зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та 
їх обтяженнями;

після завершення строку, встановленого частиною 
третьою статті 23 Закону України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень», не усунені обставини, що були підставою для 
прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про 
державну реєстрацію прав;

заявником подано ті самі документи, на підставі яких 
заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у 
Державному реєстрі прав;

надходження відповідно до Порядку державної 
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України
від 25 грудня 2015 року «Про державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (зі 
змінами) відомостей з Державного земельного кадастру 
про відсутність в останньому відомостей про земельну 
ділянку

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно та витяг з Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно про проведену 
державну реєстрацію прав в паперовій формі (за 
бажанням заявника);

рішення про відмову у скасуванні запису Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації оприлюднюються на веб-порталі 
Мін’юсту для доступу до неї заявника з метою її 
перегляду**.

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно за бажанням заявника може бути отриманий у 
паперовій формі.

Рішення про відмову у скасуванні рішення державного
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реєстратора, скасуванні запису Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно за бажанням заявника 
може бути отримане у паперовій формі

*До запровадження інформаційної взаємодії між Державним реєстром речових прав на 
нерухоме майно та Єдиним державним реєстром судових рішень, а також у разі проведення 
реєстраційних дій на підставі рішень судів, що набрали законної сили, до запровадження 
відповідної інформаційної взаємодії реєстраційні дії на підставі рішень судів проводяться 
за зверненням заявника.

**Після запровадження сервісу.

%
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
р. № 12

Н.О.

адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про юридичну 
особу, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань (крім громадського формування)

Код послуги 06-02

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАГТ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukx.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»

5 Акти Кабінету 
Міністрів України

-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 
«Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 
«Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, що 
не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у
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Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;
наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 

«Про затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення уповноваженого представника юридичної особи 
(далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Заява про державну реєстрацію включення відомостей про 
юридичну особу до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань;

структура власності за формою та змістом, визначеними 
відповідно до законодавства;

витяг, виписка чи інший документ з торговельного, 
банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію 
юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у 
разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - 
нерезидент;

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, 
яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для 
фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ 
оформлений без застосування засобів Єдиного державного 
демографічного реєстру, - для фізичної особи -  резидента.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається 
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, 
що підтверджує його повноваження.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, або 
нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів*

10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для 
зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, 
крім вихідних та святкових днів.
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Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для державної 
реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань», не в повному 
обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних 
осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати 
платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим 
відповідно до статті 13 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони проведення 
реєстраційної дії;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну 
реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для 
державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань чи інших інформаційних 
системах, використання яких передбачено Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих 
для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку; 

документи суперечать вимогам Конституції та законів України
14 Результат надання

адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови
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15 Способи отримання 
відповіді 
(результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань) в електронній формі 
оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні 
для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань надається виписка у паперовій формі з проставленням 
підпису та печатки державного реєстратора та печатки, 
визначеної Законом України «Про нотаріат» (у випадку, якщо 
державним реєстратором є нотаріус) -  у разі подання заяви про 
державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для 
державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються 
поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного 
робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх 
повернення

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість 
подання таких документів в електронній формі
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

ликохутірськоїсільської ради
" .2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Державна реєстрація включення відомостей про ю ри д и ч н у  особу, зареєстровану до 01 

липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Сдиному державному реєстрі юридичних 
осіб. Фізичних осіб -  підприємців та громадських Формувань (крім громадського

Формування!

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви про 
надання адміністративної 

послуги

Відповідальна
особа

Дія
В - виконує, 

У-бере участь, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Строки
виконання етапів

1. Прийом за описом документів, 
які подані для включення до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб 
-  підприємців та громадських 
формувань відомостей про 
юридичну особу, зареєстровану 
до 01.07.2004 року.

Державний
реєстратор

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В

В день
надходження
документів.

2. Видача (надсилання поштовим 
відправленням) заявнику 
примірника опису, за яким 
прийняті документи 3 
відміткою про дату 
надходження документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В

В день
надходження
документів.

3. Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення розгляду 
документів, для відмови у 
державній реєстрації.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В

В день
надходження
документів.

4. Виготовлення електронних 
копій шляхом сканування 
поданих документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.
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5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб 
-  підприємців та громадських 
формувань документів до 
суб’єкта надання 
адміністративних послуг

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.

6. Опрацювання заяви, 
розміщення на порталі 
електронних сервісів 
повідомлення про зупинення 
розгляду документів, або 
повідомлення про відмову у 
державній реєстрації або 
включення до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань відомостей про 
юридичну особу, зареєстровану 
до 01.07.2004року та 
оформлення результату 
надання адміністративної 
послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

7. Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після
надходження
документів

8. Видача або надсилання поштою 
виписки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, або 
рішення про відмову у 
проведенні державної 
реєстрації включення 
відомостей про юридичну 
особу до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день 
прийняття 
рішення про 
державну 
реєстрацію (або 
відмову в ній)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
>021 р. № 12

Іинкаренко Н.О.

ШФОРМА КАРТКА
адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про юридичну 

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів 

юридичної особи (крім громадського формування)
Код послуги 06-03

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету 

Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 

№ 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань у скорочені строки»

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 
«Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 
«Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань,
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що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 
«Про затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 23.03.2016 за № 427/28557;

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 
«Про затвердження Вимог до написання найменування 
юридичної особи, її відокремленого підрозділу, громадського 
формування, що не має статусу юридичної особи, крім 
організації профспілки», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 05.03.2012 за № 367/20680

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника, яким може бути: 
уповноважений представник юридичної особи; 
спадкоємець чи правонаступник учасника товариства з 

обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою 
відповідальністю (далі -  товариство) або уповноважена ними 
особа -  у разі подання заяви про вступ до товариства в порядку 
спадкування (правонаступництва);

учасник, який виходить з товариства, його спадкоємець чи 
правонаступник або уповноважена ними особа -  у разі подання 
заяви про вихід з товариства;

особа, яка набула частку (частину частки) у статутному 
капіталі товариства, особа, яка відчужила (передала) її, або 
уповноважена ними особа - у разі подання акта приймання- 
передачі частки (частини частки) у статутному капіталі 
товариства;

позивач або уповноважена ним особа -  у разі подання судового 
рішення, що набрало законної сили, про визначення розміру 
статутного капіталу товариства та розмірів часток учасників 
такого товариства чи судового рішення, що набрало законної 
сили, про стягнення з відповідача (витребування з його 
володіння) частки (частини частки) у статутному капіталі 
товариства

8 Вичерпний
перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

1. Для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну 
особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань 
(далі -  Єдиний державний реєстр), у тому числі змін до 
установчих документів юридичної особи, крім змін до 
відомостей про розмір статутного капіталу, розміри часток у 
статутному капіталі чи склад учасників товариства, подаються: 

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 
уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, 
що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення 
змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників 
(контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих 
бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо 
засновник -  юридична особа, про місцезнаходження та про
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здійснення зв’язку з юридичною особою;
документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні 

її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, 
судового реєстру тощо), -  у разі змін, пов’язаних із входженням 
до складу засновників юридичної особи іноземної юридичної 
особи;

документ про сплату адміністративного збору, крім внесення 
змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою;

установчий документ юридичної особи в новій редакції -  у разі 
внесення змін, що містяться в установчому документі;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, 
що засвідчує повноваження представника засновника (учасника) 
юридичної особи -  у разі участі представника засновника 
(учасника) юридичної особи у прийнятті рішення
уповноваженим органом управління юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія)
передавального акта або розподільчого балансу -  у разі внесення 
змін, пов’язаних із внесенням даних про юридичну особу, 
правонаступником якої є зареєстрована юридична особа;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 
уповноваженого органу управління юридичної особи про вихід із 
складу засновників (учасників), та/або заява фізичної особи про 
вихід із складу засновників (учасників), справжність підпису на 
якій нотаріально засвідчена), та/або договору, іншого документа 
про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у 
статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної 
особи, та/або рішення уповноваженого органу управління 
юридичної особи про примусове виключення із складу 
засновників (учасників) юридичної особи або ксерокопія 
свідоцтва про смерть фізичної особи, судове рішення про 
визнання фізичної особи безвісно відсутньою -  у разі внесення 
змін, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) 
юридичної особи;

заява про обрання юридичною особою спрощеної системи 
оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну 
реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява 
про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій 
за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за 
бажанням заявника у разі внесення до установчих документів 
змін, які впливають на систему його оподаткування*;

структура власності за формою та змістом, визначеними 
відповідно до законодавства;

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, 
яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи - для 
фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ 
оформлений без застосування засобів Єдиного державного 
демографічного реєстру, - для фізичної особи - резидента.

2. Для державної реєстрації внесення змін до відомостей про 
юридичну особу -  місцеву раду, виконавчий комітет місцевої 
ради, виконавчий орган місцевої ради подаються: 

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

акт сільського (селищного, міського) голови про призначення 
керівника -  у разі внесення змін про керівника виконавчого
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органу місцевої ради (крім виконавчого комітету).
3. Для державної реєстрації змін до відомостей про розмір 

статутного капіталу, розміри часток у статутному капіталі чи 
склад учасників товариства подаються такі документи:

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 
юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

документ про сплату адміністративного збору;
один із таких відповідних документів:
а) рішення загальних зборів учасників (рішення єдиного 

учасника) товариства про визначення розміру статутного 
капіталу та розмірів часток учасників;

б) рішення загальних зборів учасників товариства про 
виключення учасника з товариства;

в) заява про вступ до товариства;
г) заява про вихід з товариства;
г) акт приймання-передачі частки (частини частки) у 

статутному капіталі товариства;
д) судове рішення, що набрало законної сили, про визначення 

розміру статутного капіталу товариства та розмірів часток 
учасників у такому товаристві;

е) судове рішення, що набрало законної сили, про стягнення 
(витребування з володіння) з відповідача частки (частини частки) 
у статутному капіталі товариства;

є) структура власності за формою та змістом, визначеними 
відповідно до законодавства;

ж) витяг, виписка чи інший документ з торговельного, 
банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію 
юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у 
разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - 
нерезидент;

з) нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, 
яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - для 
фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ 
оформлений без застосування засобів Єдиного державного 
демографічного реєстру, - для фізичної особи -  резидента;

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково подається 
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, 
що підтверджує його повноваження (крім випадку, коли 
відомості про повноваження цього представника містяться в 
Єдиному державному реєстрі).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, або 
нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів**

10 Платність За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну
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(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

особу (крім благодійної організації), що містяться в Єдиному 
державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про 
здійснення зв’язку з юридичною особою, справляється 
адміністративний збір у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб. Розмір адміністративного збору за надсилання 
виписки з Єдиного державного реєстру заявнику, товариству та 
учасникам відповідного товариства збільшується на добуток 0,01 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб та кількості таких 
осіб.

За державну реєстрацію змін до відомостей про благодійну 
організацію, що містяться в Єдиному державному реєстрі, 
справляється адміністративний збір у розмірі 0,1 прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб.

За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в 
електронній формі, -  75 відсотків адміністративного збору.

Державна реєстрація може проводитися у скорочені строки, 
крім випадку, передбаченого абзацом першим частини третьої 
статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань».

Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені строки 
проводиться виключно за бажанням заявника у разі внесення ним 
додатково до адміністративного збору відповідної плати:

у подвійному розмірі адміністративного збору -  за проведення 
державної реєстрації змін до відомостей протягом шести годин 
після надходження документів;

у п’ятикратному розмірі адміністративного збору -  за 
проведення державної реєстрації змін до відомостей протягом 
двох годин після надходження документів.

Адміністративний збір та плата за державну реєстрацію змін до 
відомостей у скорочені строки справляється у відповідному 
розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 
встановленому законом на 01 січня календарного року, в якому 
подаються відповідні документи для проведення реєстраційної 
дії, та округлюється до найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір не справляється за державну реєстрацію 
змін до відомостей про юридичну особу, у тому числі змін до 
установчих документів, пов’язаних з приведенням їх у 
відповідність із законами України у строк, визначений цими 
законами.

У разі якщо законами визначено строк для приведення у 
відповідність до них, адміністративний збір не справляється при 
внесенні змін до відомостей, у тому числі змін до установчих 
документів, у строк, визначений цими законами
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11 Реквізити для 
оплати послуг

р/р UA798999980314000501000023665

Отримувач; ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хут/22010300 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22010300 «Адміністративний збір за 
проведення державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань» грн

р/р UA148999980314090540000023665

Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хутір/22012900 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22012900 «Плата за скорочення термінів надання 
послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та 
громадських формувань, а також плата за надання інших 
платних послуг пов’язаних з такою державною 
реєстрацією грн.

12 Перелік підстав
для зупинення
розгляду
документів,
поданих для
державної
реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань», не в повному 
обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 15 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних 
осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати 
платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим 
відповідно до статті 13 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

несплата адміністративного збору або сплата не в повному 
обсязі;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав 
для відмови у 
державні 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове 

рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
документи подані до неналежного суб’єкта державної 

реєстрації;
у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про судове 

рішення про арешт корпоративних прав -  у разі державної 
реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із зміною частки 
засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі 
(пайовому фонді) юридичної особи; 

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів
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протягом встановленого строку; 
документи суперечать вимогам Конституції та законів України; 
невідповідність найменування юридичної особи вимогам 

закону;
щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про 

державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного 
реєстру, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної 
особи, проведено державну реєстрацію рішення про припинення 
юридичної особи в результаті її ліквідації;

щодо юридичної особи, стосовно якої подано заяву про 
державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного державного 
реєстру, пов’язаних із зміною складу засновників (учасників) 
юридичної особи, у Єдиному державному реєстрі міститься 
запис про судове рішення про визнання юридичної особи 
банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

щодо юридичної особи, стосовно якої в Єдиному державному 
реєстрі міститься запис про судове рішення щодо визнання 
повністю або частково недійсними рішень засновників 
(учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу, 
визнання повністю або частково недійсними змін до установчих 
документів юридичної особи, якщо таке рішення або його 
частину визнано недійсними, зміни до установчих документів 
юридичної особи є підставою для проведення реєстраційних дій;

заяву про державну реєстрацію змін до відомостей Єдиного 
державного реєстру, пов’язаних із зміною засновників 
(учасників) юридичної особи у зв’язку із зміною частки 
засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі 
(пайовому фонді) юридичної особи, подано щодо засновника 
(учасника), який на момент подання заяви внесений до Єдиного 
реєстру боржників, зокрема за виконавчими провадженнями про 
стягнення аліментів за наявності заборгованості з відповідних 
платежів понад три місяці, крім випадку збільшення розміру 
такої частки;

статут товариства поданий зі змінами, прийнятими без 
врахування голосів, які припадають на частку померлого 
учасника товариства;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну 
реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для 
державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі чи інших інформаційних системах, 
використання яких передбачено Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та 
громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих 
для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі чи інших інформаційних системах, 
використання яких передбачено Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру; 
виписка з Єдиного державного реєстру -  у разі внесення змін 

до відомостей, що відображаються у виписці;
установчий документ юридичної особи в електронній формі, 

виготовлений шляхом сканування -  у разі внесення змін до
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установчого документа;
повідомлення про відмову у державній реєстрації із 

зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи
отримання
відповіді
(результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного 
державного реєстру та установчий документ юридичної особи) в 
електронній формі оприлюднюються на порталі електронних 
сервісів та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру надається 
виписка у паперовій формі з проставленням підпису та печатки 
державного реєстратора та печатки, визначеної Законом України 
«Про нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є 
нотаріус) -  у разі подання заяви про державну реєстрацію у 
паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для 
державної реєстрації (крім документа про сплату 
адміністративного збору), повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше 
наступного робочого дня з дня надходження від заявника заяви 
про їх повернення * **

*Після впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;
** Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати 
можливість подання таких документів в електронній формі
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від.24ІШ2021 р. № 12 

аренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб. Фізичних осіб -  підприємців та громадських 
Формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім

громадського формування)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської пали

Етапи опрацювання заяви 
про надання адміністративної послуги

Відповідала 
на особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь, 
П - погоджує, 
3- затверджує

Строки 
виконання 

етапів (дію, 
рішення)

1 Прийом за описом документів, які подані 
для державної реєстрації змін до 
відомостей про юридичну особу, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі 
у тому числі змін до установчих 
документів юридичної особи.

Державний
реєстратор

Виконує В день
надходження
документів.

2 Перевірка документів, які подані 
державному реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення розгляду 
документів або підстав для відмови у 
державній реєстрації.

Державний
реєстратор

Виконує Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів

3 Надсилання повідомлення про зупинення 
розгляду документів із зазначенням строку 
та виключного переліку підстав для його 
зупинення та рішення суб’єкта державної 
реєстрації про зупинення розгляду 
документів або повідомлення про відмову 
у державній реєстрації.

Державний
реєстратор

Виконує Розміщуютьс 
я на порталі 
електронних 
сервісів у 
день
зупинення та 
надсилаються 
заявнику на 
адресу його 
електронної 
пошти. 
Розміщуютьс 
я на порталі 
електронних 
сервісів у 
день відмови 
у державній 
реєстрації.
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4 Державна реєстрація змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі у тому 
числі змін до установчих документів 
юридичної особи.

Державний
реєстратор

Виконує Протягом 24
годин, крім
вихідних та
святкових
днів, після
надходження
документів.
(Уразі
додаткової
оплати
відповідно до 
законодавства 
, протягом 6- 
ти або 2-х 
годин)

5 Формування та оприлюднення на порталі 
електронних сервісів результату  ̂надання 
адміністративної послуги, виписки та 
установчих документів в новій редакції (у 
разі змін до них).

Державний
реєстратор

Виконує Після
проведення
реєстраційної
дії.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
_  ^ві&2£02.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на підставі власного установчого документа (крім
громадського формування)

Код послуги 06-04

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg. org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

5 Акти Кабінету 
Міністрів України

-  .

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 
3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 18.11.2016 за№  1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 
359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України
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09.02.2016 за № 200/28330;
наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 

784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 23.03.2016 за№ 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання

адміністративної
послуги

Звернення уповноваженого представника юридичної 
особи (далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

Заява про державну реєстрацію переходу з модельного 
статуту на діяльність на підставі власного установчого 
документа;

структура власності за формою та змістом, визначеними 
відповідно до законодавства;

витяг, виписка чи інший документ з торговельного, 
банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує 
реєстрацію юридичної особи -  нерезидента в країні її 
місцезнаходження, -  у разі, якщо засновником юридичної 
особи є юридична особа -  нерезидент;

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує 
особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної 
особи, -  для фізичної особи -  нерезидента та, якщо такий 
документ оформлений без застосування засобів Єдиного 
державного демографічного реєстру, -  для фізичної особи 
-  резидента;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
рішення уповноваженого органу управління юридичної 
особи про перехід на діяльність на підставі власного 
установчого документа та затвердження установчого 
документа;

установчий документ юридичної особи;
примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 

документа, що засвідчує повноваження представника 
засновника (учасника) юридичної особи -  у разі участі 
представника засновника (учасника) юридичної особи у 
прийнятті рішення уповноваженим органом управління 
юридичної особи.

Якщо документи подаються особисто, заявник 
пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує 
особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що підтверджує його повноваження 
(крім випадку, коли відомості про повноваження цього 
представника містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, 
або нотаріально посвідчена довіреність
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9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через 
портал електронних сервісів*

10 Платність
(безоплатність) надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав 
для зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження 
документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати 
їх зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», 
не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим 
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних
осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони проведення 
реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про 
державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у 
документах, поданих для державної реєстрації, або 
відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань чи інших інформаційних системах, 
використання яких передбачено Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що
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містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань чи 
інших інформаційних системах, використання яких 
передбачено Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань -  у 
разі внесення змін до відомостей, що відображаються у 
виписці;

установчий документ юридичної особи в електронній 
формі, виготовлений шляхом сканування;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань та установчий 
документ юридичної особи) в електронній формі 
оприлюднюються на порталі електронних сервісів та 
доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань надається виписка у паперовій 
формі з проставленням підпису та печатки державного 
реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про 
нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є 
нотаріус) -  у разі подання заяви про державну реєстрацію у 
паперовій формі**.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані 
для державної реєстрації, повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не 
пізніше наступного робочого дня з дня надходження від 
заявника заяви про їх повернення

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість 
подання таких документів в електронній формі;
**Після впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»

129



■ . - ч.-. ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від^Ю2.2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.
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АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Державна реєстрація переходу юридично? особи з модельного статуту на діяльність на 

підставі власного установчого документа (крім громадського формування)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви 
про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Строки
виконання

етапів

1 Прийом за описом Державний В день
• документів, які подаються 

для проведення державної 
реєстрації переходу 
юридичної особи 3 
модельного статуту на 
діяльність на підставі 
власного установчого 
документа

реєстратор

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В
надходження
документів.

2 Видача(надсилання 
поштовим відправленням) 
засновнику або 
уповноваженій ним особі 
(далі -  заявник) примірника 
опису, за яким приймаються 
документи, які подаються для 
проведення державної 
реєстрації переходу 
юридичної особи 3 
модельного статуту на 
діяльність на підставі 
власного установчого 
документа

Державний
реєстратор

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В

В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення 
розгляду документів, для 
відмови у державній 
реєстрації.

Державний
реєстратор

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В

В день
надходження
документів.

4. Виготовлення електронних 
копій шляхом сканування

Державний
реєстратор

В В день 
надходження
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поданих документів. Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В документів.

5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань 
документів до суб’єкта 
надання адміністративних 
послуг

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В В день
надходження
документів

6. Опрацювання заяви про 
державну реєстрацію 
переходу юридичної особи 3 
модельного статуту на 
діяльність на підставі 
власного установчого 
документа, а також 
документів, необхідних для її 
проведення, внесення до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб , фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань 
запису про проведення 
державної реєстрації 
переходу юридичної особи 3 
модельного статуту на 
діяльність на підставі 
власного установчого 
документа на підставі 
поданих документів -  у разі 
відсутності підстав для 
відмови у проведенні 
державної реєстрації та 
оформлення результату 
надання адміністративної 
послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

7. Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.
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8. Видача або надсилання Державний В В день прийняття
поштою виписки з Єдиного реєстратор рішення про
державного реєстру державну
юридичних осіб, фізичних Адміністратор реєстрацію (або
осіб -  підприємців та центру надання відмову в ній)
громадських формувань або адміністративни
рішення про відмову у X послуг
проведенні державної
реєстрації. *
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
xf, , иіц 24Д>2Д021 р. № 12 

инкаренко Н.О.

111 ФОРМА ІТШііДІуАІРГКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації переходу юридичної особи на 
діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

Код послуги 06-05

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету 

Міністрів України
-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 
«Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
18.11.2016 за№  1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 
«Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, 
що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за№  200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 
«Про затвердження Порядку функціонування порталу
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електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення уповноваженого представника юридичної особи 
(далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Заява про державну реєстрацію переходу з власного 
установчого документа на діяльність на підставі модельного 
статуту;

структура власності за формою та змістом, визначеними 
відповідно до законодавства;

витяг, виписка чи інший документ з торговельного, 
банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує 
реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її 
місцезнаходження, - у разі, якщо засцовником юридичної 
особи є юридична особа - нерезидент;

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу, 
яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, - 
для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий документ 
оформлений без застосування засобів Єдиного державного 
демографічного реєстру, - для фізичної особи -  резидента;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення 
уповноваженого органу управління юридичної особи 
приватного права про перехід на діяльність на підставі 
модельного статуту;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що засвідчує повноваження представника 
засновника (учасника) юридичної особи -  у разі участі 
представника засновника (учасника) юридичної особи у 
прийнятті рішення уповноваженим органом управління 
юридичної особи.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, 
коли відомості про повноваження цього представника 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, або 
нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів
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10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для 
зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, 
крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх 
зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань», не в повному 
обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 
15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
документи подані до неналежного суб’єкта державної 

реєстрації;
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони проведення 
реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну 
реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для 
державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;
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виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань -  у разі 
внесення змін до відомостей, що відображаються у виписці;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання
відповіді
(результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань) в електронній формі 
оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні 
для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань надається виписка у паперовій формі з 
проставленням підпису та печатки державного реєстратора та 
печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у 
випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) -  у разі 
подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі*.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для 
державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються 
поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного 
робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх 
повернення

*Після впровадження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, створеного відповідно до 
Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»
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ВЕЛИ#,
асть, ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 
ç ^ і Великохутірської сільської ради

^  ----------'.2021 р. № 12
инкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОЩ*
АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного
статуту (крім громадського формування)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви про 
надання адміністративної 

послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере участь, 
П-погоджує,
3 - затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом документів, які 
подаються для проведення 
державної реєстрації переходу 
юридичної особи на діяльність на 
підставі модельного статуту

Державний
реєстратор

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.

5. Видача (надсилання поштовим 
відправленням) засновнику або 
уповноваженій ним особі (далі -  
заявник) примірника опису, за 
яким приймаються документи, які 
подаються для проведення 
державної реєстрації переходу 
юридичної особи на діяльність на 
підставі модельного статуту, з 
відміткою про дату надходження 
документів для проведення 
державної реєстрації переходу 
юридичної особи на діяльність на 
підставі модельного статуту

Державний
реєстратор

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.
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6. Перевірка документів, які Державний В В день
подаються державному реєстратор надходження
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення розгляду Адміністратор

документів.

документів, для відмови у центру надання
державній реєстрації. адміністративних

послуг

4. Виготовлення електронних копій Державний В В день
шляхом сканування поданих реєстратор надходження
документів.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

документів.

5. Передача за допомогою Адміністратор В день
програмного забезпечення центру надання надходження
Єдиного державного реєстру адміністративних документів.
юридичних осіб, фізичних осіб - послуг
підприємців та громадських 
формувань документів до суб’єкта Державний
надання адміністративних послуг реєстратор

6. Опрацювання заяви про державну Державний В Протягом 24
реєстрацію переходу юридичної реєстратор годин, крім
особи на діяльність на підставі вихідних та
модельного статуту, а також святкових днів,
документів, необхідних для її після
проведення, внесення до Єдиного надходження
державного реєстру юридичних документів,
осіб , фізичних осіб -  підприємців поданих для
та громадських формувань запису державної
про проведення державної 
реєстрації переходу юридичної 
особи на діяльність на підставі 
модельного статуту на підставі 
поданих документів -  у разі 
відсутності підстав для відмови у 
проведенні державної реєстрації 
та оформлення результату 
надання адміністративної послуги

реєстрації.
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7. Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

8. Видача або надсилання поштою Державний В В день
виписки з Єдиного державного реєстратор прийняття
реєстру юридичних осіб, фізичних рішення про
осіб -  підприємців та громадських Адміністратор державну
формувань або рішення про центру надання реєстрацію (або
відмову у проведенні державної адміністративних відмову в ній)
реєстрації * послуг
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

сільської ради 
р. № 12

Н.О.

адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про виділ юридичної особи
(крім громадського формування)

Код послуги 06-06

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

5 Акти Кабінету 
Міністрів України

-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 
359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 
784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві
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юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання

адміністративної
послуги

Звернення уповноваженого представника юридичної 
особи (далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги, а також вимоги 
до них

Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
рішення учасників або відповідного органу юридичної 
особи про виділ юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що засвідчує повноваження представника 
засновника (учасника) юридичної особи -  у разі участі 
представника засновника (учасника) юридичної особи у 
прийнятті рішення уповноваженим органом управління 
юридичної особи.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім 
випадку, коли відомості про повноваження цього 
представника містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, 
або нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через 
портал електронних сервісів*

10 Платність
(безоплатність) надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав 
для зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження 
документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати 
їх зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», не 
в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим 
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію
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юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта (для 
фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 
відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень;
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони проведення 
реєстраційної дії;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються 
на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку 
за кодом доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані 
для державної реєстрації, повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не 
пізніше наступного робочого дня з дня надходження від 
заявника заяви про їх повернення

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати 
можливість подання таких документів в електронній формі.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
3)2.2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

ТЕХНОЛ СПАЙНА КАРТКА 
АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація
рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування) 

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання 
заяви про надання 

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере участь, 
П-погоджує,
3 - затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом 
документів, які подаються 
для проведення державної 
реєстрації рішення про 
виділ юридичної особи

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В

В день
надходження
документів.

2 Видача(надсилання 
поштовим відправленням) 
засновнику або 
уповноваженій ним особі 
(далі -  заявник) 
примірника опису, за яким 
приймаються документи, 
які подаються для 
проведення державної 
реєстрації рішення про 
виділ юридичної особи, 3 
відміткою про дату 
надходження документів 
для проведення державної 
реєстрації рішення про 
виділ юридичної особи

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення 
розгляду документів, для 
відмови у державній 
реєстрації.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.
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4. Виготовлення електронних 
копій шляхом сканування 
поданих документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань 
документів до суб’єкта 
надання адміністративних 
послуг

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.

6. Опрацювання заяви про 
державну реєстрацію 
рішення про виділ 
юридичної особи, а також 
документів, необхідних 
для її проведення, внесення 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб , 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань 
запису про проведення 
державної реєстрації 
рішення про виділ 
юридичної особи на 
підставі поданих 
документів -у р аз і 
відсутності підстав для 
відмови у проведенні 
державної реєстрації та 
оформлення результату 
надання адміністративної 
послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

7. Передача результату 
надання адміністративної 
послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.
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8. Видача або надсилання Державний В день
поштою рішення про реєстратор прийняття
відмову у проведенні Адміністратор рішення про
державної реєстрації центру надання державну
рішення про виділ адміністративних реєстрацію
юридичної особи послуг (або відмову в 

ній)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
,-від М Й  2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

“4ІНА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про припинення юридичної
особи (крім громадського формування)

Код послуги 06-07

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбороды®, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 
359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 
784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 
порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань, що не
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мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання

адміністративної
послуги

Звернення уповноваженого представника юридичної 
особи (далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

1. Для державної реєстрації рішення про припинення 
юридичної особи подається:

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
рішення учасників юридичної особи або відповідного 
органу юридичної особи, а у випадках, передбачених 
законом, -  рішення відповідного державного органу про 
припинення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, яким затверджено персональний склад комісії 
з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) 
або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток 
платників податків (або відомості про серію та номер 
паспорта -  для фізичних осіб, які мають відмітку в 
паспорті про право здійснювати платежі за серією та 
номером паспорта), строк заявления кредиторами своїх 
вимог, -  у разі відсутності зазначених відомостей у 
рішенні учасників юридичної особи або відповідного 
органу юридичної особи, а у випадках, передбачених 
законом, -  у рішенні відповідного державного органу про 
припинення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що засвідчує повноваження представника 
засновника (учасника) юридичної особи -  у разі участі 
представника засновника (учасника) юридичної особи у 
прийнятті рішення уповноваженим органом управління 
юридичної особи.

2. Для державної реєстрації рішення про припинення 
банку у зв’язку з прийняттям рішення про відкликання 
банківської ліцензії та ліквідацію банку Фондом 
гарантування вкладів фізичних осіб подаються:

копія рішення Національного банку України про 
відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;

копія рішення Фонду гарантування вкладів фізичних 
осіб про призначення уповноваженої особи Фонду.

Якщо документи подаються особисто, заявник 
пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує 
особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що підтверджує його повноваження 
(крім випадку, коли відомості про повноваження цього 
представника містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, 
що засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи,
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або нотаріально посвідчена довіреність
9 Спосіб подання 

документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через 
портал електронних сервісів*

10 Платність
(безоплатність) надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав 
для зупинення розгляду документів та відмови у 
державній реєстрації протягом 24 годин після 
надходження документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з 
дати їх зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих для 
державної реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим 
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта (для 
фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 
відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань 
містяться відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань чи
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інших інформаційних системах, використання яких 
передбачено Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації в електронній формі 
оприлюднюються на порталі електронних сервісів та 
доступні для їх пошуку за кодом доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані 
для державної реєстрації, повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не 
пізніше наступного робочого дня з дня надходження від 
заявника заяви про їх повернення

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати 
можливість подання таких документів в електронній формі
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lEXH()JlOri4M KAPrKA
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Державна реєстрації рішення
про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

з/п

Етапи опрацювання 
заяви про надання 

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере участь, 
П-погоджує,
3 - затверджує

Строки
виконання етапів

1. Прийом за описом 
документів, які подаються 
для проведення державної 
реєстрації рішення про 
припинення юридичної 
особи

Державний
реєстратор
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

2 Видача(надсилання 
поштовим відправленням) 
засновнику або 
уповноваженій ним особі 
примірнику опису, за яким 
приймаються документи, 
які подаються для 
проведення державної 
реєстрації рішення про 
припинення юридичної 
особи з відміткою про дату 
надходження документів 
для проведення державної 
реєстрації рішення про 
припинення юридичної 
особи

Державний
реєстратор
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.
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3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення 
розгляду документів, для 
відмови у державній 
реєстрації.

Державний
реєстратор
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

4. Виготовлення електронних 
копій шляхом сканування 
поданих документів.

Державний
реєстратор
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань 
документів до суб’єкта 
надання адміністративних 
послуг

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.

6. Опрацювання заяви про 
державну реєстрацію 
рішення про припинення 
юридичної особи 
припинення юридичної 
особи, внесення до 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань 
запису про проведення 
державної реєстрації 
рішення про припинення 
юридичної особи -  у разі 
відсутності підстав для 
відмови у проведенні 
державної реєстрації 
припинення юридичної 
особи

Державний 
реєстратор 
юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських 
формувань

В Протягом 24 годин, 
крім вихідних та 
святкових днів, 
після надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.
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7. Передача результату 
надання адміністративної 
послуги

Державний 
реєстратор 
юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських 
формувань

В Протягом 24 годин, 
крім вихідних та 
святкових днів, 
після надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

8. Видача або надсилання 
поштою рішення про 
відмову у проведенні 
державної реєстрації 
рішення про припинення 
юридичної особи

Державний
реєстратор
юридичних осіб,
фізичних осіб -
підприємців та
громадських
формувань
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день прийняття 
рішення про 
державну 
реєстрацію (або 
відмову в ній)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
?2021 р. № 12

инкаренко Н.О.

ІНФ КАРТКА
адміністративної послуги з державної реєстрації рішення про відміну рішення про 

припинення юридичної особи (крім громадського формування)
Код послуги 06-08

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про с 
та/або цент

уб’єкта надання адміністративної послуги 
>у надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження ЦНАП 

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та веб
сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

-

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 
359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 
784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 
порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи», зареєстрований у
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Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови от шмання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги
Звернення уповноваженого представника юридичної 

особи (далі -  заявник)
8 Вичерпний перелік 

документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
рішення учасників юридичної особи або відповідного 
органу юридичної особи, а у випадках, передбачених 
законом, -  рішення відповідного державного органу про 
відміну рішення про припинення юридичної особи;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що засвідчує повноваження представника 
засновника (учасника) юридичної особи -  у разі участі 
представника засновника (учасника) юридичної особи у 
прийнятті рішення уповноваженим органом управління 
юридичної особи.

Якщо документи подаються особисто, заявник 
пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує 
особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що підтверджує його повноваження 
(крім випадку, коли відомості про повноваження цього 
представника містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, 
що засвідчує повноваження представника, є документ, 
що підтверджує повноваження законного представника 
особи, або нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через 
портал електронних сервісів*

10 Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

11 Строк надання 
адміністративної послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності 
підстав для зупинення розгляду документів та відмови у 
державній реєстрації протягом 24 годин після 
надходження документів, крім вихідних та святкових 
днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з 
дати їх зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих для 
державної реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань», не в повному обсязі; 

невідповідність документів вимогам, установленим
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статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань 
містяться відомості про судове рішення щодо заборони 
проведення реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду 
документів протягом встановленого строку;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань чи інших інформаційних системах, 
використання яких передбачено Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»

14 Результат надання 
адміністративної послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації в електронній формі 
оприлюднюються на порталі електронних сервісів та 
доступні для їх пошуку за кодом доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, 
подані для державної реєстрації, повертаються 
(видаються, надсилаються поштовим відправленням) 
заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня 
надходження від заявника заяви про їх повернення

* Г ісля доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати
можливість подання таких документів в електронній формі
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24-^2.2021 р.№  12 

нкаренко Н.О.

ТЕХН РІКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи
(крім громадського Формування)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання 
заяви про надання 

адміністративної послуги

Відповідальна особа Дія
В-виконує, 
У-бере участь, 
П-погоджує,
3 - затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом 
документів, які подаються 
для проведення державної 
реєстрації рішення про 
відміну рішення про 
припинення юридичної 
особи

Державний
реєстратор
Адміністратор центру 
надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

2 Видача (надсилання 
поштовим відправленням) 
засновнику або 
уповноваженій ним особі 
примірника опису, за яким 
приймаються документи, 
які подаються для 
проведення державної 
реєстрації рішення про 
відміну рішення про 
припинення юридичної 
особи з відміткою про дату 
надходження документів 
для проведення державної 
реєстрації рішення про 
відміну рішення про 
припинення юридичної 
особи

Державний
реєстратор
Адміністратор центру 
надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення 
розгляду документів, для 
відмови у державній 
реєстрації.

Державний
зеєстратор
Адміністратор центру 
надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.
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4. Виготовлення електронних 
копій шляхом сканування 
поданих документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор центру 
надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань 
документів до суб’єкта 
надання адміністративних 
послуг

Адміністратор центру 
надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

6. Опрацювання заяви про 
державну реєстрацію 
рішення про відміну 
рішення про припинення 
юридичної особи, внесення 
до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  
підприємців та 
громадських формувань 
запису про проведення 
державної реєстрації 
рішення про відміну 
рішення про припинення 
юридичної особи -  у разі 
відсутності підстав для 
відмови у проведенні 
державної реєстрації

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

7. Передача результату 
надання адміністративної 
послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

8. Видача або надсилання 
поштою рішення про 
відмову у проведенні 
державної реєстрації 
рішення про відміну 
рішення про припинення 
юридичної особи

Державний
реєстратор

Адміністратор центру 
надання
адміністративних
послуг

В В день 
прийняття 
рішення про 
державну 
реєстрацію (або 
відмову в ній)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
і.2021 р. № 12 

Іинкаренко Н.О.

ін ф о р м а ц ій н а  к а р т к а
адміністративної послуги з державної реєстрації зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського

формування)
Код послуги 06-09

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

5 Акти Кабінету 
Міністрів України

-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 
359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 
784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають
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статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання

адміністративної
послуги

Звернення уповноваженого представника юридичної 
особи (далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

Примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
рішення учасників юридичної особи або відповідного 
органу юридичної особи, а у випадках, передбачених 
законом, -  рішення відповідного державного органу про 
зміни;

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім 
випадку, коли відомості про повноваження цього 
представника містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, 
або нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через 
портал електронних сервісів*

10 Платність
(безоплатність) надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав 
для зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження 
документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати 
їх зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», не 
в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим 
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки
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платника податків або серії та номера паспорта (для 
фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 
відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень;
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони проведення 
реєстраційної дії;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються 
на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку 
за кодом доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані 
для державної реєстрації, повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не 
пізніше наступного робочого дня з дня надходження від 
заявника заяви про їх повернення

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість 
подання таких документів в електронній формі
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
02.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Державна реєстрація
зміни складу комісії з припинення (комісії з реооганітаиії. 

ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви про 
надання адміністративної 

послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере участь, 
П-погоджує,
3 - затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом документів, які 
подаються для проведення 
державної реєстрації зміни складу 
комісії з припинення (комісії 
з реорганізації, ліквідаційної 
комісії) юридичної особи

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

2 Видача (надсилання поштовим 
відправленням) засновнику або 
уповноваженій ним особі 
примірника опису, за яким 
приймаються документи, які 
подаються для проведення 
державної реєстрації зміни складу 
комісії з припинення (комісії 3 
реорганізації, ліквідаційної 
комісії) юридичної особи 3 
відміткою про дату надходження 
документів для проведення 
державної реєстрації зміни складу 
комісії з припинення (комісії 3 
реорганізації, ліквідаційної 
комісії) юридичної особи

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення розгляду 
документів, для відмови у 
державній реєстрації.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.
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4. Виготовлення електронних копій 
шляхом сканування поданих 
документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань документів до суб’єкта 
надання адміністративних послуг

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.

6. Опрацювання документів про 
державну реєстрацію зміни складу 
комісії з припинення (комісії 3 
реорганізації, ліквідаційної 
комісії) юридичної особи, 
внесення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських 
формувань запису про 
проведення державної реєстрації 
зміни складу комісії з припинення 
(комісії з реорганізації, 
ліквідаційної комісії) юридичної 
особи
на підставі документів -  у разі 
відсутності підстав для відмови у 
проведенні державної реєстрації

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

7. Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

8. Видача або надсилання поштою 
рішення про відмову у проведенні 
державної реєстрації зміни складу 
комісії з припинення (комісії 3 
реорганізації, ліквідаційної 
комісії) юридичної особи

Державний
реєстратор

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день 
прийняття 
рішення про 
державну 
реєстрацію (або 
відмову в ній)
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' В Е Л Н * 0 5 ^ ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
г /  _ ^ві^.2^,р2г2021 р. № 12 

" инкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА .КАРТКА
адміністративної послуги з державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її ліквідації (крім громадського формування)
Код послуги 06-10

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбороды®, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https.V/vhutirotg. org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету 

Міністрів України
-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 3268/5 
«Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 
«Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, 
що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 
«Про затвердження Порядку функціонування порталу
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електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення голови комісії з припинення, або ліквідатора, або 
уповноваженої особи (далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

1. Для державної реєстрації припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації (крім місцевої ради, виконавчого 
комітету місцевої ради, виконавчого органу місцевої ради) 
подаються:

заява про державну реєстрацію припинення юридичної 
особи в результаті її ліквідації;

довідка архівної установи про прийняття документів, що 
відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

2. Для державної реєстрації припинення юридичної 
особи -  місцевої ради, виконавчого комітету місцевої ради, 
виконавчого органу місцевої ради подається заява про 
державну реєстрацію припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації.

3. Для державної реєстрації припинення банку у зв’язку з 
прийняттям рішення про відкликання банківської ліцензії та 
ліквідацію банку подається рішення Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення 
ліквідації банку.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що підтверджує його повноваження (крім випадку, 
коли відомості про повноваження цього представника 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, або 
нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів*

10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для
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адміністративної
послуги

зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, 
крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх 
зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань», не в повному 
обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 
15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони проведення 
реєстраційної дії;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України;

документи для державної реєстрації припинення юридичної 
особи подані:

раніше строку, встановленого Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»;

щодо юридичної особи, що припиняється в результаті її 
ліквідації та є засновником (учасником) інших юридичних 
осіб та/або має незакриті відокремлені підрозділи, та/або є 
засновником третейського суду;

щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли 
відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску акцій;

щодо юридичної особи -  емітента цінних паперів, стосовно 
якої надійшли відомості про наявність нескасованих випусків 
цінних паперів;

щодо юридичної особи, що ліквідується, стосовно якої 
надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати 
податків і зборів та/або наявність заборгованості із сплати 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування, крім банків, стосовно яких процедура ліквідації 
здійснюється відповідно до Закону України «Про систему 
гарантування вкладів фізичних осіб»;

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості 
про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до 
Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування; 

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості
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про відкрите виконавче провадження;
щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито провадження 

у справі про банкрутство;
невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну 

реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих 
для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання
відповіді
(результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються на 
порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за 
кодом доступу,

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для 
державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються 
поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного 
робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх 
повернення

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість 
подання таких документів в електронній формі
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від.да)2.2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

ПОСЛУГИ
ТЕХНО.

ЛДМІШСГРЛТИВЇ
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім

громадського Формування)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської пали

№

з/п

Етапи опрацювання заяви про 
надання адміністративної послуги

Відповідали 
на особа

Дія
В-виконує, 
У-бере участь, 
П-погоджує,
3 - затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом документів, які 
подаються для проведення державної 
реєстрації припинення юридичної 
особи в результаті ліквідації

Державний
реєстратор
Адміністрато
р центру
надання
адміністратив
них послуг

В В день
надходження
документів.

2 Видача (надсилання поштовим 
відправленням) засновнику або 
уповноваженій ним особі примірника 
опису, за яким приймаються 
документи, які подаються для 
проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи в 
результаті ліквідації з відміткою про 
дату надходження документів для 
проведення державної реєстрації 
припинення юридичної особи

Державний
реєстратор
Адміністрато
р центру
надання
адміністратив
них послуг

В В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які подаються 
державному реєстратору, на 
відсутність підстав для зупинення 
розгляду документів, для відмови у 
державній реєстрації.

Державний
реєстратор
Адміністрато
р центру
надання
адміністратив
них послуг

В В день
надходження
документів.
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4. Виготовлення електронних копій 
шляхом сканування поданих 
документів.

Державний
реєстратор
Адміністрато
р центру
надання
адміністратив
них послуг

В В день
надходження
документів.

5. Передача за допомогою програмного 
забезпечення Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських 
формувань документів до суб’єкта 
надання адміністративних послуг

Адміністрато 
р центру 
надання 
адміністратив 
них послуг

В день
надходження
документів.

6. Опрацювання заяви про державну 
реєстрацію припинення юридичної 
особи в результаті її ліквідації, 
внесення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських 
формувань запису про проведення 
державної реєстрації припинення 
юридичної особи в результаті її 
ліквідації на підставі заяви -  у разі 
відсутності підстав для відмови у 
проведенні державної реєстрації 
припинення юридичної особи в 
результаті її ліквідації

Державний
реєстратор
юридичних
осіб,
фізичних осіб 
-  підприємців 
та
громадських
формувань

Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

7. Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

8. Видача або надсилання поштою 
рішення про відмову у проведенні 
державної реєстрації припинення 
юридичної особи

Державний
реєстратор

Адміністрато 
р центру 
надання 
адміністратив 
них послуг

В день
прийняття
рішення про
державну
реєстрацію
(або відмову в
ній)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
021 р. № 12
аренко Н.О.

ШФОРМАІ КАРТКА
адміністративної послуги з державної реєстрації припинення юридичної особи в 

результаті її реорганізації (крім громадського формування)
Код послуги 06-11

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год. 
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

5 Акти Кабінету 
Міністрів України

-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 
3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 18.11.2016 за № 1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 
359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
09.02.2016 за № 200/28330;
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наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 
784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 23.03.2016 за 
№ 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення голови комісії з припинення, або ліквідатора, 
або уповноваженої особи (далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

*

Заява про державну реєстрацію припинення юридичної 
особи в результаті її реорганізації;

структура власності за формою та змістом, визначеними 
відповідно до законодавства;

витяг, виписка чи інший документ з торговельного, 
банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує 
реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її 
місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної 
особи є юридична особа - нерезидент;

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує 
особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної 
особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий 
документ оформлений без застосування засобів Єдиного 
державного демографічного реєстру, - для фізичної особи -  
резидента;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
розподільчого балансу -  у разі припинення юридичної особи 
в результаті поділу;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
передавального акта -  у разі припинення юридичної особи в 
результаті перетворення, злиття або приєднання;

довідка архівної установи про прийняття документів, що 
відповідно до закону підлягають довгостроковому 
зберіганню, -  у разі припинення юридичної особи в 
результаті поділу, злиття або приєднання;

документи для державної реєстрації створення юридичної 
особи, визначені частиною першою статті 17 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань», -  у разі 
припинення юридичної особи в результаті перетворення;

документи для державної реєстрації змін до відомостей 
про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, визначені частиною четвертою 
статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань», -  у разі 
припинення юридичної особи в результаті приєднання.

Державна реєстрація при реорганізації органів місцевого 
самоврядування як юридичних осіб після добровільного 
об’єднання територіальних громад здійснюється з
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урахуванням особливостей, передбачених Законом України 
«Про добровільне об’єднання територіальних громад».

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім 
випадку, коли відомості про повноваження цього 
представника містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, 
або нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів*

10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав 
для зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, 
крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати 
їх зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», не 
в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим 
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони проведення 
реєстраційної дії;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;
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не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України;

документи для державної реєстрації припинення 
юридичної особи подані:

раніше строку, встановленого Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб та громадських формувань відсутній запис про 
державну реєстрацію юридичної особи, утвореної шляхом 
реорганізації в результаті злиття, приєднання, поділу або 
перетворення;

щодо акціонерного товариства, стосовно якого надійшли 
відомості про наявність нескасованої реєстрації випуску 
акцій;

щодо юридичної особи -  емітента цінних паперів, 
стосовно якої надійшли відомості про наявність 
нескасованих випусків цінних паперів;

щодо юридичної особи, що реорганізується, стосовно якої 
надійшли відомості про наявність заборгованості із сплати 
податків і зборів та/або про наявність заборгованості із 
сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування та відсутній узгоджений план 
реорганізації юридичної особи;

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості 
про наявність заборгованості із сплати страхових коштів до 
Пенсійного фонду України та фондів соціального 
страхування;

щодо юридичної особи, стосовно якої надійшли відомості 
про відкрите виконавче провадження;

щодо юридичної особи, стосовно якої відкрито 
провадження у справі про банкрутство;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про 
державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, 
поданих для державної реєстрації, або відомостям, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань чи 
інших інформаційних системах, використання яких 
передбачено Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;
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повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються 
на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за 
кодом доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані 
для державної реєстрації, повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не 
пізніше наступного робочого дня з дня надходження від 
заявника заяви про їх повернення

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість 
подання таких документів в електронній формі
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сідьської ради 
^  ві^2А р^021 р. № 12 

инкаренко Н.О.

ТЕХНО. 
АДМШІСТРАТ

>ТКА 
Я ПОСЛУГИ

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім
громадського формування)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської пали

№

з/п

Етапи опрацювання заяви 
про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере участь, 
П-погоджує,
3 - затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом документів, 
які подаються для проведення 
державної реєстрації 
припинення юридичної особи в 
результаті її реорганізації

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

2 Видача (надсилання поштовим 
відправленням) засновнику або 
уповноваженій ним особі 
примірника опису, за яким 
приймаються документи, які 
подаються для проведення 
державної реєстрації 
припинення юридичної особи в 
результаті її реорганізації з 
відміткою про дату 
надходження документів для 
проведення державної 
реєстрації припинення 
юридичної особи в результаті 
її реорганізації

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення 
розгляду документів, для 
відмови у державній 
реєстрації.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.
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4. Виготовлення електронних 
копій шляхом сканування 
поданих документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб 
-  підприємців та громадських 
формувань документів до 
суб’єкта надання 
адміністративних послуг

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.

6. Опрацювання заяви про 
державну реєстрацію 
припинення юридичної особи, 
внесення до Єдиного 
державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб 
-  підприємців та громадських 
формувань запису про 
проведення державної 
реєстрації припинення 
юридичної особи на підставі 
заяви -  у разі відсутності 
підстав для відмови у 
проведенні державної 
реєстрації припинення 
юридичної особи в результаті 
її реорганізації.

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

7. Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

8. Видача або надсилання 
поштою рішення про відмову у 
проведенні державної 
реєстрації припинення 
юридичної особи

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
прийняття
рішення про
державну
реєстрацію
(або відмову в
ній)

175



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

_ _ _ _ _ _  Шинкаренко Н.О.

ін ф о р м а ц щ н а к а р г к а
адміністративної послуги з державної реєстрації створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування)
Код послуги 06-12

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

Нормативні акти, якими югламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

-

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 
3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців 
та громадських формувань», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за№  1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 
359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
09.02.2016 за №200/28330;
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наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 
784/5 «Про затвердження Порядку функціонування 
порталу електронних сервісів юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань, що не 
мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 23.03.2016 за № 427/28557;

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 
368/5 «Про затвердження Вимог до написання 
найменування юридичної особи, її відокремленого 
підрозділу, громадського формування, що не має статусу 
юридичної особи, крім організації профспілки», 
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 
за №367/20680

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для отримання 

адміністративної послуги
Звернення уповноваженого представника юридичної 

особи
(далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної послуги

Заява про державну реєстрацію створення 
відокремленого підрозділу юридичної особи;

структура власності за формою та змістом, визначеними 
відповідно до законодавства;

витяг, виписка чи інший документ з торговельного, 
банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує 
реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її 
місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної 
особи є юридична особа - нерезидент;

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує 
особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником 
юридичної особи, - для фізичної особи - нерезидента та, 
якщо такий документ оформлений без застосування 
засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - 
для фізичної особи -  резидента;

примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
рішення уповноваженого органу управління юридичної 
особи про створення відокремленого підрозділу;

Якщо документи подаються особисто, заявник 
пред’являє документ, що відповідно до закону посвідчує 
особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що підтверджує його повноваження 
(крім випадку, коли відомості про повноваження цього 
представника містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, 
що засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника 
особи, або нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через
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адміністративної послуги портал електронних сервісів*
10 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 
послуги

Безоплатно

11 Строк надання 
адміністративної послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав 
для зупинення розгляду документів та відмови у 
державній реєстрації протягом 24 годин після 
надходження документів, крім вихідних та святкових 
днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з 
дати їх зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих для 
державної реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань», не в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим 
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта (для 
фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 
відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це 
повноважень;

у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних
осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони проведення 
реєстраційної дії;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України;

невідповідність найменування вимогам закону;
невідповідність відомостей, зазначених у заяві про 

державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у 
документах, поданих для державної реєстрації, або 
відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань чи інших інформаційних 
системах, використання яких передбачено Законом
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України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань 
чи інших інформаційних системах, використання яких 
передбачено Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»

14 Результат надання 
адміністративної послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань) в електронній 
формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів 
та доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань надається виписка у паперовій 
формі з проставленням підпису та печатки державного 
реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про 
нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є 
нотаріус) -  у разі подання заяви про державну реєстрацію 
у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, 
подані для державної реєстрації, повертаються 
(видаються, надсилаються поштовим відправленням) 
заявнику не пізніше наступного робочого дня з дня 
надходження від заявника заяви про їх повернення

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати 
можливість подання таких документів в електронній формі
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
>.2021 р. № 12

шкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім
громадського формування)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви 
про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує,
3 - затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом документів, 
які подаються для проведення 
державної реєстрації створення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

2 Видача (надсилання поштовим 
відправленням) засновнику або 
уповноваженій ним особі (далі 
-  заявник) примірника опису, 
за яким приймаються 
документи, які подаються для 
проведення державної 
реєстрації створення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи, 3 відміткою 
про дату надходження 
документів для проведення 
державної реєстрації створення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення 
розгляду документів, для 
відмови у державній 
реєстрації.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.
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4. Виготовлення електронних 
копій шляхом сканування 
поданих документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб 
-  підприємців та громадських 
формувань документів до 
суб’єкта надання 
адміністративних послуг

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.

6. Опрацювання заяви про 
державну реєстрацію 
створення відокремленого 
підрозділу юридичної особи, а 
також документів, необхідних 
для її проведення, внесення до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та 
громадських формувань запису 
про проведення державної 
реєстрації створення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи на підставі 
відомостей заяви про державну 
реєстрацію створення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи -  у разі 
відсутності підстав для 
відмови у проведенні 
державної реєстрації та 
оформлення результату 
надання адміністративної 
послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

7. Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.
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8. Видача або надсилання Державний В В день
поштою виписки з Єдиного реєстратор прийняття
державного реєстру Адміністратор рішення про
юридичних осіб, фізичних осіб центру надання державну
-  підприємців та громадських адміністративних реєстрацію
формувань або рішення про послуг (або відмову в
відмову у проведенні 
державної реєстрації створення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи

ній)
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адміністративної послуги з державної реєстрації внесення змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)

Код послуги 06-13

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

сільської ради
1 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

Центр надання адміністративних послуг Вєликохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету 

Міністрів України
-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 
3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 18.11.2016 за№  1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 
«Про затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
09.02.2016 за№ 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5
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«Про затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 23.03.2016 за 
№ 427/28557;

наказ Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5 
«Про затвердження Вимог до написання найменування 
юридичної особи, її відокремленого підрозділу, 
громадського формування, що не має статусу юридичної 
особи, крім організації профспілки», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за 
№ 367/20680

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення уповноваженого представника юридичної 
особи (далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань;

структура власності за формою та змістом, визначеними 
відповідно до законодавства;

витяг, виписка чи інший документ з торговельного, 
банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує 
реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її 
місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної 
особи є юридична особа - нерезидент;

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує 
особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної 
особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий 
документ оформлений без застосування засобів Єдиного 
державного демографічного реєстру, - для фізичної особи -  
резидента.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім 
випадку, коли відомості про повноваження цього 
представника містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, 
або нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання 
документів, 
необхідних для 
отримання

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів*
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адміністративної
послуги

10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав 
для зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, 
крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати 
їх зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», не 
в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим 
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта (для 
фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 
відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони проведення 
реєстраційної дії;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України;

невідповідність найменування вимогам закону; 
невідповідність відомостей, зазначених у заяві про 

державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, 
поданих для державної реєстрації, або відомостям, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань чи 
інших інформаційних системах, використання яких 
передбачено Законом України «Про державну реєстрацію

185



юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань- у 
разі внесення змін до відомостей, що відображаються у 
виписці;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань) в електронній формі 
оприлюднюються на порталі електронних сервісів та 
доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань надається виписка у паперовій 
формі з проставленням підпису та печатки державного 
реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про 
нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є 
нотаріус) -  у разі подання заяви про державну реєстрацію у 
паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані 
для державної реєстрації, повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше 
наступного робочого дня з дня надходження від заявника 
заяви про їх повернення

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість 
подання таких документів в електронній формі.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
ід^Е02.2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІ МІСІ РАТИВНОЇ 11 О СІ УІ И

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ 
юридичної особи (крім громадського формування)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви про 
надання адміністративної 

послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере участь, 
П-погоджує, 
3-затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом документів, які 
подані для державної реєстрації 
внесення змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ 
юридичної особи, які містяться в 
Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

2 Видача (надсилання поштовим 
відправленням) заявнику 
примірника опису, за яким 
прийняті документи 3 відміткою 
про дату надходження 
документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення розгляду 
документів, для відмови у 
державній реєстрації.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

4. Виготовлення електронних копій 
шляхом сканування поданих 
документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.
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5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань документів до 
суб’єкта надання 
адміністративних послуг

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.

6, Опрацювання заяви, розміщення 
на порталі електронних сервісів 
повідомлення про зупинення 
розгляду документів, або 
повідомлення про відмову у 
державній реєстрації внесення 
змін до відомостей про 
відокремлений підрозділ 
юридичної особи, які містяться в 
Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань та оформлення 
результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

7. Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
'  .2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

адміністративної послуги з державної реєстрації припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

Код послуги 06-14

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

5 Акти Кабінету 
Міністрів України

-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 
3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 18.11.2016 за№  1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 
359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної 
особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
09.02.2016 за №200/28330;
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наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 
784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 23.03.2016 за№  427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення юридичної особи або уповноваженої нею 
особи (далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Заява про державну реєстрацію припинення 
відокремленого підрозділу;

структура власності за формою та змістом, визначеними 
відповідно до законодавства;

витяг, виписка чи інший документ з торговельного, 
банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує 
реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її 
місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної 
особи є юридична особа - нерезидент;

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує 
особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної 
особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий 
документ оформлений без застосування засобів Єдиного 
державного демографічного реєстру, - для фізичної особи -  
резидента.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім 
випадку, коли відомості про повноваження цього 
представника містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, 
або нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через 
портал електронних сервісів*

10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав
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адміністративної
послуги

для зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження 
документів, крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати 
їх зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», не 
в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим 
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

подання документів з порушенням встановленого 
законодавством строку для їх подання

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони проведення 
реєстраційної дії;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку;

документи суперечать вимогам Конституції та законів 
України;

невідповідність відомостей, зазначених у заяві про 
державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у 
документах, поданих для державної реєстрації, або 
відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань чи інших інформаційних системах, 
використання яких передбачено Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання Результати надання адміністративної послуги у сфері
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відповіді (результату) державної реєстрації оприлюднюються на порталі 
електронних сервісів та доступні для їх пошуку за кодом 
доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані 
для державної реєстрації, повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не 
пізніше наступного робочого дня з дня надходження від 
заявника заяви про їх повернення

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість 
подання таких документів в електронній формі
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ТЕХНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
2.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім

громадського формування)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви про 
надання адміністративної 

послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує,
3 - затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом документів, 
які подаються для проведення 
державної реєстрації припинення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи

Державний
реєстратор
формувань
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

2 Видача (надсилання поштовим 
відправленням) засновнику або 
уповноваженій ним особі 
примірника опису, за яким 
приймаються документи, які 
подаються для проведення 
державної реєстрації припинення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи з відміткою про 
дату надходження документів для 
проведення державної реєстрації 
припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення розгляду 
документів, для відмови у 
державній реєстрації.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.
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4. Виготовлення електронних копій 
шляхом сканування поданих 
документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань документів до 
суб’єкта надання 
адміністративних послуг

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.

6. Опрацювання заяви про державну 
реєстрацію припинення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи, внесення до 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань запису про 
проведення державної реєстрації 
припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи на 
підставі заяви -  у разі відсутності 
підстав для відмови у проведенні 
державної реєстрації припинення 
відокремленого підрозділу 
юридичної особи

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин,крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

7. Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

8. Видача або надсилання поштою 
рішення про відмову у 
проведенні державної реєстрації 
припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
прийняття
рішення про
державну
реєстрацію
(або відмову в
ній)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

! * £ v Великохутірської сільської ради 
від 2,4 Д22021 р. № 12 

Іинкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА к а р т к а
адміністративної послуги з державної реєстрації фізичної особи підприємцем

Код послуги 06-15

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н, Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. or g. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету 

Міністрів України
-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 
3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 18.11.2016 за№  1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 
«Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, 
що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 
«Про затвердження Порядку функціонування порталу
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шектронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
іідприємців та громадських формувань, ідо не мають статусу 
оридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
/країни 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення фізичної особи, яка має намір стати 
підприємцем, або уповноваженої нею особи (далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

Заява про державну реєстрацію фізичної особи 
підприємцем;

нотаріально засвідчена письмова згода батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та 
піклування -  для фізичної особи, яка досягла шістнадцяти 
років і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, 
але не має повної цивільної дієздатності.

договір (декларація) про створення сімейного 
фермерського господарства - у разі державної реєстрації 
фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює 
сімейне фермерське господарство відповідно до Закону 
України «Про фермерське господарство».

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що підтверджує його повноваження.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, 
або нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання 
документів, необхідних 
для отримання 
адміністративної 
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів

10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав 
для зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, 
крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати 
їх зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
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документів, поданих 
для державної 
реєстрації

фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», не 
в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим 
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта (для 
фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 
відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні 
реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

наявні обмеження на зайняття підприємницькою 
діяльністю, встановлені законом;

наявність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань 
запису, що фізична особа вже зареєстрована як фізична 
особа -  підприємець;

подані документи суперечать вимогам законів України; 
невідповідність відомостей, зазначених у заяві про 

державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, 
поданих для державної реєстрації, або відомостям, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань чи 
інших інформаційних системах, використання яких 
передбачено Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови
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15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань) в електронній 
формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та 
доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань надається виписка у паперовій 
формі з проставленням підпису та печатки державного 
реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про 
нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є 
нотаріус) -  у разі подання заяви про державну реєстрацію у 
паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані 
для державної реєстрації, повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не 
пізніше наступного робочого дня з дня надходження від 
заявника заяви про їх повернення
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ТЕХН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
02.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

АДМШІСТРАТИВНОІ ПОСЛУГИ 
Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви про 
надання адміністративної 

послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує,
У-бере
участь,
П-погоджує,
3 - затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом документів, 
які подаються для проведення 
державної реєстрації фізичної 
особи -  підприємця.

Державний 
реєстратор 
Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В В день
надходження
документів.

2 Видача (надсилання поштовим 
відправленням) фізичній особі, 
яка має намір стати підприємцем 
та має реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків, або уповноваженій нею 
особі (далі -  заявник) примірника 
опису, за яким приймаються 
документи, які подаються для 
проведення державної реєстрації 
фізичної особи -  підприємця, 3 
відміткою про дату надходження 
документів для проведення 
державної реєстрації фізичної 
особи -  підприємця

Державний 
реєстратор 
Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення розгляду 
документів, для відмови у 
державній реєстрації.

Державний 
реєстратор 
Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В В день
надходження
документів.

4. Виготовлення електронних копій 
шляхом сканування поданих 
документів.

Державний 
реєстратор 
Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В В день
надходження
документів.
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5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань документів до 
суб’єкта надання 
адміністративних послуг

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В В день
надходження
документів.

6. Опрацювання заяви про державну 
реєстрацію фізичної особи- 
підприємця, а також документів, 
необхідних для її проведення, 
внесення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань запису 
про проведення державної 
реєстрації фізичної особи -  
підприємця на підставі 
відомостей заяви про державну 
реєстрацію фізичної особи 
підприємцем -  у разі відсутності 
підстав для відмови у проведенні 
державної реєстрації фізичної 
особи -  підприємця та 
оформлення результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

7. Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових
Д Н ІВ

8. Видача або надсилання поштою 
виписки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань або 
рішення про відмову у 
проведенні державної реєстрації 
фізичної особи -  підприємця

Державний 
реєстратор 
Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В день 
прийняття 
рішення про 
державну 
реєстрацію 
(або відмову 
в ній)
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ІНФОРМАЦІЙНА KÄTPTKA

ЗАТВЕРДЖЕНО 
^іщенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.0^021 р. № 12 

аренко Н.О.

адміністративної послуги з державної реєстрації включення відомостей про фізичну 
особу -  підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців
та громадських формувань

Код послуги 06-16

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg.org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

5 Акти Кабінету 
Міністрів України

-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 
3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 18.11.2016 за№  1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 
359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, що не мають статусу юридичної
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особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 
09.02.2016 за№  200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 
784/5 «Про затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають 
статусу юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 23.03.2016 за 
№ 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення фізичної особи -  підприємця або 
уповноваженої нею особи (далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Заява про державну реєстрацію включення відомостей про 
фізичну особу -  підприємця до Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що підтверджує його повноваження.

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, 
або нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів

10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав 
для зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, 
крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати 
їх зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних
осіб -  підприємців та громадських формувань», не в
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реєстрації повному обсязі;
невідповідність документів вимогам, установленим 

статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта (для 
фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 
відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні 
реєстраційної дії;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

наявні обмеження на зайняття підприємницькою 
діяльністю, встановлені законом; 

подані документи суперечать вимогам законів України; 
невідповідність відомостей, зазначених у заяві про 

державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, 
поданих для державної реєстрації, або відомостям, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань чи 
інших інформаційних системах, використання яких 
передбачено Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань) в електронній 
формі оприлюднюються на порталі електронних сервісів та 
доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань надається виписка у паперовій 
формі з проставленням підпису та печатки державного 
реєстратора та печатки, визначеної Законом України «Про 
нотаріат» (у випадку, якщо державним реєстратором є 
нотаріус) -  у разі подання заяви про державну реєстрацію у
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паперовій формі.
У разі відмови у державній реєстрації документи, подані 

для державної реєстрації, повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не 
пізніше наступного робочого дня з дня надходження від 
заявника заяви про їх повернення
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АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

сільської ради
.02.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу -  підприємця, 
зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Сдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських
Формувань

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви про 
надання адміністративної 

послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом документів, які 
подані для включення до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань відомостей 
про фізичну особу-підприємця 
зареєстровану до 01.07.2004року

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

2 Видача (надсилання поштовим 
відправленням) заявнику 
примірника опису, за яким прийняті 
документи з відміткою про дату 
надходження документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність підстав 
для зупинення розгляду документів, 
для відмови у державній реєстрації.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

4 Виготовлення електронних копій 
шляхом сканування поданих 
документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

5 Передача за допомогою 
програмного забезпечення Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань документів 
до суб’єкта надання

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

Центр 
надання 
адміністратив 
них послуг

В день
надходження
документів.
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адміністративних послуг

6 Опрацювання заяви, розміщення на 
порталі електронних сервісів 
повідомлення про зупинення 
розгляду документів, або 
повідомлення про відмову у 
державній реєстрації або 
включення до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських 
формувань відомостей про фізичну 
особу-підприємця зареєстровану до 
01.07.2004 року та оформлення 
результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

7 Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин

8 Видача або надсилання поштою 
виписки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських 
формувань або рішення про 
відмову у проведенні державної 
реєстрації включення відомостей 
про юридичну особу до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
прийняття
рішення про
державну
реєстрацію
(або відмову в
ній)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
ішенням виконавчого комітету 
еликохутірської сільської ради

'  021 р. № 12
инкаренко Н.О.

ШФОРМАЦШНА КАРТКА 
адміністративної послуги з державної реєстрації змін до відомостей про фізичну 

особу -  підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань

Код послуги 06-17

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету 

Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 

№ 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань у скорочені строки»

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 
3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 18.11.2016 за№  1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 
359/5 «Про затвердження Порядку державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань, що не мають статусу юридичної особи»,
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зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за 
№ 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 
«Про затвердження Порядку функціонування порталу 
електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 23.03.2016 за 
№ 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення фізичної особи -  підприємця або уповноваженої 
нею особи (далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про 
фізичну особу -  підприємця, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань;

документ про сплату адміністративного збору -  у випадку 
державної реєстрації змін відомостей про прізвище, ім’я, по 
батькові або місцезнаходження фізичної особи -  підприємця;

копія довідки про зміну реєстраційного номера облікової 
картки -  у разі внесення змін, пов'язаних із зміною 
реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія першої сторінки паспорта та сторінки з відміткою 
про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією 
та номером паспорта -  у разі внесення змін, пов'язаних із 
зміною серії та номера паспорта, -  для фізичних осіб, які 
мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за 
серією та номером паспорта;

договір (декларація) про створення сімейного 
фермерського господарства - у разі створення фізичною 
особою - підприємцем сімейного фермерського господарства 
відповідно до Закону України «Про фермерське 
господарство або у разі внесення змін, що містяться в 
договорі (декларації) про створення сімейного фермерського 
господарства.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена 
копія) документа, що підтверджує його повноваження (крім 
випадку, коли відомості про повноваження цього 
представника містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, 
або нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання 
документів,

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.
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необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

2. В електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів

10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

За проведення державної реєстрації змін до відомостей 
про прізвище, ім'я, по батькові або місцезнаходження 
фізичної
особи -  підприємця сплачується адміністративний збір у 
розмірі 0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За державну реєстрацію на підставі документів, поданих в 
електронній формі, -  75 відсотків адміністративного збору.

Державна реєстрація змін до відомостей у скорочені 
строки проводиться виключно за бажанням заявника у разі 
внесення ним додатково до адміністративного збору 
відповідної плати:

у подвійному розмірі адміністративного збору -  за 
проведення державної реєстрації змін до відомостей 
протягом шести годин після надходження документів;

у п’ятикратному розмірі адміністративного збору -  за 
проведення державної реєстрації змін до відомостей 
протягом двох годин після надходження документів.

Адміністративний збір та плата за державну реєстрацію 
змін до відомостей у скорочені строки справляється у 
відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб, встановленому законом на 01 січня 
календарного року, в якому подаються відповідні документи 
для проведення реєстраційної дії, та округлюється до 
найближчих 10 гривень.

Адміністративний збір не справляється за державну 
реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу - 
підприємця, пов’язаних з приведенням їх у відповідність із 
законами України у строк, визначений цими законами

11 Реквізити для оплати 
послуг

р/р UA798999980314000501000023665 
Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хут/22010300 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22010300 «Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань» грн

р/р UA148999980314090540000023665 
Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хутір/22012900 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22012900 «Плата за скорочення термінів надання 
послуг у сфері державної реєстрації речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації 
юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців та 
громадських формувань, а також плата за надання інших 
платних послуг пов’язаних з такою державною 
реєстрацією грн.

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб,
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документів, поданих 
для державної 
реєстрації

фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», не 
в повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим 
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта (для 
фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право 
здійснювати платежі за серією та номером паспорта) 
відомостям, наданим відповідно до статті 13 Закону України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»;

несплата адміністративного збору або сплата не в повному 
обсязі;

несплата адміністративного збору або сплата не в повному 
обсязі

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні 
реєстраційної дії;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку; 

подані документи суперечать вимогам законів України; 
невідповідність відомостей, зазначених у заяві про 

державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, 
поданих для державної реєстрації, або відомостям, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань чи 
інших інформаційних системах, використання яких 
передбачено Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань -  у 
разі внесення змін до відомостей, що відображаються у 
виписці;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови
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15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань) в електронній формі 
оприлюднюються на порталі електронних сервісів та 
доступні для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань надається виписка у паперовій формі з 
проставленням підпису та печатки державного реєстратора 
та печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у 
випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) -  у разі 
подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані 
для державної реєстрації (крім документа про сплату 
адміністративного збору), повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше 
наступного робочого дня з дня надходження від заявника 
заяви про їх повернення
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

ВеликохутірськоЇ£Ільської ради 
>2.2021 р. № 12 

Шинкаренко Н.О.

ТЕХН КАРТКА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу -  підприємця, що містяться
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб

громадських формувань
підприємців та

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви про 
надання адміністративної 

послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом документів, 
які подані для державної 
реєстрації змін до відомостей 
про фізичну особу -  підприємця, 
які містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних 
осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

2 Видача (надсилання поштовим 
відправленням) заявнику 
примірнику опису, за яким 
прийняті документи 3 відміткою 
про дату надходження 
документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення розгляду 
документів, для відмови у 
державній реєстрації.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

4. Виготовлення електронних копій 
шляхом сканування поданих 
документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

в В день
надходження
документів.

5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

в В день
надходженім
документів.
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підприємців та громадських 
формувань документів до 
суб’єкта надання 
адміністративних послуг

•

6. Опрацювання заяви, розміщення 
на порталі електронних сервісів 
повідомлення про зупинення 
розгляду документів, або 
повідомлення про відмову у 
державній реєстрації змін до 
відомостей про фізичну особу -  
підприємця, які містяться в 
Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань та оформлення 
результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин або у 
скорочені 
строки 
(протягом 2 
або 6 годин), 
відповідно до 
чинного 
законодавства.

7. Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин

8. Видача або надсилання поштою 
виписки з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань або 
рішення про відмову у 
проведенні державної реєстрації 
змін до відомостей про фізичну 
особу -  підприємця, які 
містяться в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Державний
реєстратор

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
прийняття
рішення про
державну
реєстрацію
(або відмову В
ній)
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

XjX Великохутірської сільської ради 
_від24^2021 р. № 12 

инкаренко Н.О.

ШФОРМАЗ
адміністративної послуги з державної реєстрації припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи -  підприємця за її рішенням
Код послуги 06-18

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт : https : //vhutirotg. org. ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»

5 Акти Кабінету 
Міністрів України

-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 
3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 18.11.2016 за№  1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 
«Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, 
що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за№  200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23,03.2016 № 784/5 
«Про затвердження Порядку функціонування порталу
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електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 23.03.2016 за № 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення заявника, яким може бути: 
фізична особа -  підприємець або уповноваженої нею особи; 
державний орган, родичі (чоловік, дружина, батьки, діти, 

онуки, дід, баба, брати, сестри) та спадкоємці фізичної особи 
-  підприємця

8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Заява про державну реєстрацію припинення 
підприємницької діяльності фізичної особи -  підприємця -  у 
разі державної реєстрації припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням;

Ксерокопія свідоцтва про смерть фізичної особи, судове 
рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою - у 
разі державної реєстрації припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи -  підприємця у зв’язку з її смертю, 
визнанням її безвісно відсутньою або оголошенням 
померлою.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
документ, що відповідно до закону посвідчує особу.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що підтверджує його повноваження (крім 
випадку, коли відомості про повноваження цього 
представника містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, 
або нотаріально посвідчена довіреність

9 Спосіб подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів

10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для 
зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, 
крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для
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державної реєстрації становить, 15 календарних днів з дати їх 
зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань», не в 
повному обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим 
статтею 15 Закону України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»

13 Перелік підстав для 
відмови у державній 
реєстрації

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб -  підприємців та громадських формувань містяться 
відомості про судове рішення щодо заборони у проведенні 
реєстраційної дії;

документи подані до неналежного суб’єкта державної 
реєстрації;

не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 
протягом встановленого строку; 

подані документи суперечать вимогам законів України; 
невідповідність відомостей, зазначених у заяві про 

державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, 
поданих для державної реєстрації, або відомостям, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань чи 
інших інформаційних системах, використання яких 
передбачено Законом України «Про державну реєстрацію 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
-  підприємців та громадських формувань чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із 
зазначенням виключного переліку підстав для відмови

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Результати надання адміністративної послуги у сфері 
державної реєстрації (у тому числі виписка з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань) в електронній формі 
оприлюднюються на порталі електронних сервісів та доступні 
для їх пошуку за кодом доступу.

За бажанням заявника з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань надається виписка у паперовій формі з
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проставленням підпису та печатки державного реєстратора та 
печатки, визначеної Законом України «Про нотаріат» (у 
випадку, якщо державним реєстратором є нотаріус) -  у разі 
подання заяви про державну реєстрацію у паперовій формі.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані 
для державної реєстрації, повертаються (видаються, 
надсилаються поштовим відправленням) заявнику не пізніше 
наступного робочого дня з дня надходження від заявника 
заяви про їх повернення
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РТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сумської ради
2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

технолЬй
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Державна реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи -
підприємця за її рішенням

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви про 
надання адміністративної 

послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом за описом документів, які 
подаються для проведення 
державної реєстрації припинення 
підприємницької діяльності 
фізичної особи -  підприємця за її 
рішенням

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

2 Видача (надсилання поштовим 
відправленням) заявнику або 
уповноваженій особі примірника 
опису, за яким приймаються 
документи, які подаються для 
проведення державної реєстрації 
припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи -  
підприємця за її рішенням з 
відміткою про дату надходження 
документів для проведення 
державної реєстрації припинення 
підприємницької діяльності 
фізичної особи -  підприємця за її 
рішенням

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

3 Перевірка документів, які 
подаються державному 
реєстратору, на відсутність 
підстав для зупинення розгляду 
документів, для відмови у 
державній реєстрації.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

4. Виготовлення електронних копій 
шляхом сканування поданих 
документів.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.
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5. Передача за допомогою 
програмного забезпечення 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань документів до суб’єкта 
надання адміністративних послуг

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.

6. Опрацювання заяви про державну 
реєстрацію припинення 
підприємницької діяльності 
фізичної особи -  підприємця за її 
рішенням, внесення до Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців 
та громадських формувань запису 
про проведення державної 
реєстрації припинення 
підприємницької діяльності 
фізичної особи-підприємця за її 
рішенням на підставі заяви -  у разі 
відсутності підстав для відмови у 
проведенні державної реєстрації 
припинення підприємницької 
діяльності фізичної особи -  
підприємця за її рішенням

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових 
днів, після 
надходження 
документів, 
поданих для 
державної 
реєстрації.

7. Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин

8. Видача або надсилання поштою 
рішення про відмову у проведенні 
державної реєстрації припинення 
підприємницької діяльності 
фізичної особи -  підприємця за її 
рішенням.

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
прийняття
рішення про
відмову у
проведені
державної
реєстрації
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ІНФОР PTKA

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
2021 р. № 12

инкаренко Н.О.

адміністративної послуги з видачі витягу з Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських

Код послуги 06-19

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської пали

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету 

Міністрів України
-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 
«Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за№  839/28969

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Запит фізичної особи або юридичної особи, які бажають 
отримати витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, або 
уповноваженої особи (далі -  заявник)
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8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань;

документ, що підтверджує внесення плати за отримання 
відповідних відомостей.

Під час прийняття запиту заявник пред’являє заявник 
пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, 
що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус».

У разі якщо заявником є іноземець або особа без 
громадянства, документом, що посвідчує особу, є національний, 
дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або інший 
документ, що посвідчує особу іноземця або особи без 
громадянства.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо 
відомості про повноваження цього представника містяться в 
Єдиному державному реєстрі)

9 Порядок та спосіб
подання
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

1. У паперовій формі запит подається заявником особисто.
2. В електронній формі запит подається через портал 

електронних сервісів виключно за умови реєстрації користувача 
на відповідному порталі

10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

За одержання витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань в паперовій формі справляється плата в розмірі 0,05 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За одержання витягу з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань в електронній формі справляється плата в розмірі 75 
відсотків плати, встановленої за надання витягу в паперовій 
формі.

Плата справляється у відповідному розмірі від прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 01 
січня календарного року, в якому подається запит про надання 
витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань, та округлюється 
до найближчих 10 гривень

11 Реквізити для 
оплати послуг

р/р UA178999980333209300041023665 
Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хутір/ 22012700 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22012700 «Плата за надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, за одержання 
інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є 
центральний орган виконавчої влади з формування та забезп 
ечення реалізації державної правової політики та центральний
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орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 
державної реєстрац ії юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Витяги в паперовій формі надаються протягом 24 годин після 
надходження запиту, крім вихідних та святкових днів.

Витяги в електронній формі надаються в режимі реального 
часу

12 Перелік підстав 
для відмови у 
наданні
адміністративної
послуги

Не подано документ, що підтверджує внесення плати за 
отримання відповідних відомостей, або плата внесена не в 
повному обсязі

13 Результат надання
адміністративної
послуги

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань

14 Способи
отримання
відповіді
(результату)

У такий самий спосіб, у який подано запит
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ТЕХНО.

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

. с. й Великохутірської сільської ради 
Ч ґ ґ *  від 24Ü2.2021 р. № 12

инкаренко Н.О.

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських Формувань

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви про 
надання адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом запиту про надання витягу 
з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань документу, що 
підтверджує внесення плати за 
отримання відповідних відомостей.

Державний 
реєстратор 
Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X  послуг

В

У день 
отримання 
запиту про 
надання

2 Реєстрація запиту про надання 
відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських 
формувань у базі даних Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Державний 
реєстратор 
Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X  послуг

В

У день 
отримання 
запиту про 
надання 
витягу

3 Перевірка документів поданих для 
отримання витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань відомостей 
на відсутність підстав для відмови в 
розгляді запиту про надання витягу з 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань

Державний 
реєстратор 
Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X  послуг

В

У день 
отримання 
запиту про 
надання 
витягу

4. Передача за допомогою 
програмного забезпечення Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань документів 
до суб’єкта надання 
адміністративних послуг

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X  послуг

В У день 
отримання 
запиту про 
надання 
витягу
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5. Опрацювання запиту про надання 
відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських 
формувань

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин

6. Розгляд запиту про надання 
відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських 
формувань та документів, 
необхідних для надання витягу з 
Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин

7 Формування витягу 
з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських 
формувань

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин

8 Передача результату надання 
адміністративної послуги

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин

9 Видача витягу з Єдиного 
державного реєстру юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань

Державний 
реєстратор 
Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В В день
формування
витягу
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
.2021 р. № 12

Шинкаренко Н.О.

адміністративної послуги з видачі документів, що містяться в реєстраційній справі 
відповідної юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної

особи, фізичної особи -  підприємця
Код послуги 06-20

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбороды®, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету 

Міністрів України
-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2016 № 1657/5 
«Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 10.06.2016 за № 839/28969

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Запит фізичної особи або юридичної особи, які бажають 
отримати документи з реєстраційної справи юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, або 
уповноваженої особи (далі -  заявник)
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8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Запит про надання документів, що містяться в реєстраційній 
справі відповідної юридичної особи, громадського 
формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної 
особи -  підприємця;

документ, що підтверджує внесення плати за отримання 
відповідних відомостей.

Під час прийняття запиту заявник пред’являє заявник 
пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, 
що посвідчує особу, передбачений Законом України «Про 
Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус».

У разі якщо заявником є іноземець або особа без 
громадянства, документом, що посвідчує особу, є 
національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця 
або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи 
без громадянства.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, 
якщо відомості про повноваження цього представника 
містяться в Єдиному державному реєстрі)

9 Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

1. У паперовій формі запит подається заявником особисто.
2. В електронній формі запит подається через портал 

електронних сервісів виключно за умови реєстрації 
користувача на відповідному порталі

10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

За одержання документів, що містяться в реєстраційній 
справі відповідної юридичної особи, громадського 
формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної 
особи -  підприємця, в паперовій формі справляється плата в 
розмірі 0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За одержання документів, що містяться в реєстраційній 
справі відповідної юридичної особи, громадського 
формування, що не має статусу юридичної особи, фізичної 
особи -  підприємця, в електронній формі справляється плата в 
розмірі 75 відсотків плати, встановленої за надання документів, 
що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної 
особи, громадського формування, що не має статусу юридичної 
особи, фізичної особи -  підприємця, в паперовій формі.

Плата справляється у відповідному розмірі від прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб, встановленому законом на 
01 січня календарного року, в якому подається запит про 
надання документів, що містяться в реєстраційній справі, та 
округлюється до найближчих 10 гривень

11 Реквізити для 
оплати послуг

р/р UA178999980333209300041023665 
Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хутір/ 22012700 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22012700 «Плата за надання відомостей з Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, за одержання
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інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є 
центральний орган виконавчої влади з формування та забезп 
ечення реалізації державної правової політики та центральний 
орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної 
політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 
державної реєстрац ії юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»

12 Строк надання
адміністративної
послуги

Протягом 24 годин після надходження запиту, крім вихідних 
та святкових днів

13 Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

Не подано документ, що підтверджує внесення плати за 
отримання відповідних відомостей або плата внесена не в 
повному обсязі

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Надання документів, що містяться в реєстраційній справі 
відповідної юридичної особи, громадського формування, що не 
має статусу юридичної особи, фізичної особи -  підприємця

15 Способи отримання
відповіді
(результату)

У такий самий спосіб, у який подано запит
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АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної юридичної особи,

фізичної особи -  підприємця

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання 
заяви про надання 
адміністративної 

послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Запит фізичної особи або 
юридичної особи, які 
бажають отримати 
документи з реєстраційної 
справи юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємця 
у порядку, визначеному 
Міністерством юстиції 
України

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В

В день
надходження
документів.

2. Перевірка документів, які 
подані для отримання 
документів 3 
реєстраційної справи 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців на 
відсутність підстав для 
відмови в реєстрації 
запиту

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В

Протягом 24 
годин після 
надходження 
запиту, крім 
вихідних та 
святкових днів.

3. Повідомлення про 
відмову у отриманні 
документів 3 
реєстраційної справи 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємця

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В Протягом 24 
годин після 
надходження 
запиту, крім 
вихідних та 
святкових днів.

4. Надання документів, що 
містяться в реєстраційній 
справі відповідної 
юридичної особи, 
фізичної особи- 
підприємця

Державний
реєстратор

В Протягом 24 
годин після 
надходження 
запиту, крім 
вихідних та 
святкових днів.
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адміністративної послуги з виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських

формувань
Код послуги 06-21

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету 

Міністрів України
-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Повідомлення фізичної особи -  підприємця або юридичної 
особи, які бажають виправити помилки, допущені у 
відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, або 
уповноваженої особи (далі -  заявник)
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8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Письмове повідомлення заявника про виявлення у 
відомостях Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань 
помилки (описки, друкарської, граматичної, арифметичної 
помилки);

документ, що підтверджує внесення плати за виправлення 
помилки -  у разі допущення її не з вини суб’єкта державної 
реєстрації;

Надаючи повідомлення заявник пред’являє паспорт 
громадянина України або інший документ, що посвідчує 
особу, передбачений Законом України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус».

У разі якщо заявником є іноземець або особа без 
громадянства, документом, що посвідчує особу, є 
національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця 
або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи 
без громадянства.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, 
якщо відомості про повноваження цього представника 
містяться в Єдиному державному реєстрі)

9 Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Письмово в паперовій або електронній формі

10 Платність
(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

За виправлення помилки у відомостях Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань, допущеної не з вини суб’єкта 
державної реєстрації, справляється адміністративний збір у 
розмірі ЗО відсотків адміністративного збору, встановленого 
частиною першою статті 36 Закону України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань»

11 Реквізити для оплати 
послуг

р/р UA798999980314000501000023665 
Отримувач: ГУК у Черк.обл./тг с.Вел.Хут/22010300 
ЄДРПОУ 37930566
Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)
ККДБ 22010300 «Адміністративний збір за проведення 
державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань» грн

12 Строк надання
адміністративної
послуги

В день надходження повідомлення

13 Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

Не подано документ, що підтверджує внесення плати за 
виправлення помилки
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14 Результат надання
адміністративної
послуги

Виправлення помилки, допущеної у відомостях Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

У такий самий спосіб, у який подано повідомлення
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з виправлення помилок, допущених у відомостях Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання заяви 
про надання

адміністративної послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

2. Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В

Протягом 24 
годин після 
надходження 
запиту, крім 
вихідних та 
святкових днів.

3. Передача пакету документів 
до державного реєстратора у 
разі прийому документів 
адміністратором

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.

4. Надання результату 
адміністративної послуги

Державний 
реєстратор 
Адміністратор 

центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 24 
годин після 
надходження 
запиту, крім 
вихідних та 
святкових днів.
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рішенням виконавчого комітету 
еликохутірської сільрької ради

21 р. № 12
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ІНФОРіЧАЦІИНА КАРТКА /
адміністративної послуги з підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного

власника юридичної особи
Код послуги 06-22

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4 Закони України Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»
5 Акти Кабінету 

Міністрів України
-

6 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади

Наказ Міністерства юстиції України від 18.11.2016 № 
3268/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та 
громадських формувань», зареєстрований у Міністерстві 
юстиції України 18.11.2016 за№  1500/29630;

наказ Міністерства юстиції України від 09.02.2016 № 359/5 
«Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань, 
що не мають статусу юридичної особи», зареєстрований у 
Міністерстві юстиції України 09.02.2016 за № 200/28330;

наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2016 № 784/5 
«Про затвердження Порядку функціонування порталу
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електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань, що не мають статусу 
юридичної особи», зареєстрований у Міністерстві юстиції 
України 23.03.2016 за 
№ 427/28557

Умови отримання адміністративної послуги
7 Підстава для 

отримання 
адміністративної 
послуги

Звернення уповноваженого представника юридичної особи 
(далі -  заявник)

8 Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги

Заява про підтвердження відомостей про кінцевого 
бенефіціарного власника;

структура власності за формою та змістом, визначеними 
відповідно до законодавства;

витяг, виписка чи інший документ з торговельного, 
банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує 
реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її 
місцезнаходження - у разі, якщо засновником юридичної 
особи є юридична особа - нерезидент;

нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує 
особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної 
особи, - для фізичної особи - нерезидента та, якщо такий 
документ оформлений без застосування засобів Єдиного 
державного демографічного реєстру, - для фізичної особи -  
резидента.

Якщо документи подаються особисто, заявник пред’являє 
паспорт громадянина України або інший документ, що 
посвідчує особу, передбачений Законом України «Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи 
її спеціальний статус».

У разі якщо заявником є іноземець або особа без 
громадянства, документом, що посвідчує особу, є 
національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця 
або інший документ, що посвідчує особу іноземця або особи 
без громадянства.

У разі подання документів представником додатково 
подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) 
документа, що засвідчує його повноваження (крім випадку, 
якщо відомості про повноваження цього представника 
містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань (далі -  
Єдиний державний реєстр).

Для цілей проведення реєстраційних дій документом, що 
засвідчує повноваження представника, є документ, що 
підтверджує повноваження законного представника особи, або 
нотаріально посвідчена довіреність.

9 Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної

1. У паперовій формі документи подаються заявником 
особисто або поштовим відправленням.

2. В електронній формі документи подаються через портал 
електронних сервісів*
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послуги
10 Платність

(безоплатність)
надання
адміністративної
послуги

Безоплатно

11 Строк надання
адміністративної
послуги

Державна реєстрація проводиться за відсутності підстав для 
зупинення розгляду документів та відмови у державній 
реєстрації протягом 24 годин після надходження документів, 
крім вихідних та святкових днів.

Зупинення розгляду документів здійснюється у строк, 
встановлений для державної реєстрації.

Строк зупинення розгляду документів, поданих для 
державної реєстрації, становить 15 календарних днів з дати їх 
зупинення

12 Перелік підстав для 
зупинення розгляду 
документів, поданих 
для державної 
реєстрації

Подання документів або відомостей, визначених Законом 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань», не в повному 
обсязі;

невідповідність документів вимогам, установленим статтею 
15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 
осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

невідповідність реєстраційного номера облікової картки 
платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних 
осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати 
платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим 
відповідно до статті 13 цього Закону

13 Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

Документи подано особою, яка не має на це повноважень; 
у Єдиному державному реєстрі містяться відомості про 

судове рішення щодо заборони проведення реєстраційної дії;
документи подані до неналежного суб’єкта державної 

реєстрації;
не усунуто підстави для зупинення розгляду документів 

протягом встановленого строку;
документи суперечать вимогам Конституції та законів 

України;
невідповідність відомостей, зазначених у заяві про 

державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, 
поданих для державної реєстрації, або відомостям, що 
містяться в Єдиному державному реєстрі чи інших 
інформаційних системах, використання яких передбачено 
Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб -  підприємців та громадських формувань»;

невідповідність відомостей, зазначених у документах, 
поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в 
Єдиному державному реєстрі чи інших інформаційних 
системах, використання яких передбачено Законом України 
«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  
підприємців та громадських формувань»

14 Результат надання
адміністративної
послуги

Внесення відповідного запису до Єдиного державного 
реєстру;

повідомлення про відмову у державній реєстрації із
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зазначенням виключного переліку підстав для відмови
15 Способи отримання 

відповіді (результату)
Результати надання адміністративної послуги у сфері 

державної реєстрації в електронній формі оприлюднюються 
на порталі електронних сервісів та доступні для їх пошуку за 
кодом доступу.

У разі відмови у державній реєстрації документи, подані для 
державної реєстрації, повертаються (видаються, надсилаються 
поштовим відправленням) заявнику не пізніше наступного 
робочого дня з дня надходження від заявника заяви про їх 
повернення

* Після доопрацювання порталу електронних сервісів, який буде забезпечувати можливість 
подання таких документів в електронній формі
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
шіенням виконавчого комітету 
;ликохутірської сільської ради

"  021 р. № 12
инкаренко Н.О.

*  v
ТЕХНОЛОГІЧНА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

з/п

Етапи опрацювання 
заяви про надання 
адміністративної 

послуги

Відповідальна
особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Строки
виконання

етапів

1. Прийом і перевірка 
повноти пакету 
документів, повідомлення 
замовника про 
орієнтовний термін 
виконання

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В В день
надходження
документів.

2. Формування справи, 
занесення даних до 
реєстру

Державний
реєстратор
Адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

В

Протягом 24 
годин після 
надходження 
запиту, крім 
вихідних та 
святкових днів.

3. Передача пакету 
документів до 
державного реєстратора у 
разі прийому документів 
адміністратором

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В В день
надходження
документів.

4. Надання результату 
адміністративної послуги

Державний 
реєстратор 
Адміністратор 

центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 24 
годин після 
надходження 
запиту, крім 
вихідних та 
святкових днів.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету

ради
р. № 12

Н.О.

адміністративної послуги з надання дозволу на розробку проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки

Код послуги 08-01

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2
ВРМ_________________
Інформація щодо
режиму роботи ЦНАП

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.
Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

З

4

ВРМ

Телефон, адреса
електронної пошти та 
веб-сайт
Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання
послуги.

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід______________
Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua______________________
1. Заява про надання дозволу на розробку проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 
ньому необхідно зазначити орієнтовний розмір земельної 
ділянки та її цільове призначення).
2. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 
розташування та розмір земельної ділянки 
(викопіювання, ситуаційна схема, кадастровий план, 
тощо).
3. Паспорт громадянина України.
4. Податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої 
релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку 
в паспорті громадянина України).
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності або доручення (копії 
документів подаються разом з оригіналами для звірки).
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5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Рішення сесії з дозволом на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки

7 Строк надання послуги ЗО календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

8 Порядок та спосіб 
подання документів

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю або поштою.

9 Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

10 Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Земельний кодекс України, ст. ст. 12, 33, 40, 118, 120.
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» ст. 26.
3. Закон України «Про землеустрій» ст. 19, 50.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
£ рішенням виконавчого комітету 
Веііикохутіреької сільської ради 
* ' /У7 йід 1^ 8 ^ 0 2 1  р. № 12

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу на розробку проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки

инкаренко Н.О.

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка 
повноти пакету 
документів, реєстрація 
заяви, повідомлення 
замовника про 
орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В
Протягом 

1 дня 
Протягом 

1-2 днів
2 Формування дозвільної 

справи, занесення даних 
до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В

3 Надання пакету 
документів на розгляд 
постійно-діючої 
депутатської комісії з 
питань
землекористування та 
охорони навколишнього 
середовища

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу У

п

Відповідно 
графіку 

засідання 
постійно-діючої 

депутатської 
комісії 

Протягом 
1 -  2-х днів на 

підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

4 Підготовка проекту 
рішення на розгляд сесії

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу

У

в

5 Підготовка рішення сесії 
до підписання його 
сільським головою

Секретар сільської 
ради,
Спеціаліст відділу 
земельних відносин

в
10-ти денний 

термін
Наступного дня 

після
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6 Видача рішення сесії
Секретар сільської 
ради,
Спеціаліст відділу 
земельних відносин

В

підписання
сільським
головою

7 Лист -повідомлення про 
прийняте рішення (чи 
відмова в наданні 
послуги, причини що її 
обумовлюють)

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу
В

-Іе пізніше 5 -ти 
днів після 
отримання 

відповідного 
рішення сесії

8 Запис у бланку 
проходження документів 
про факт здійснення 
дозвільної процедури та 
повідомлення про це 
замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг В Протягом 

1 дня
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

ty  Великохутірської сільської ради 
ід 2 М 2 . 2 0 2 1  р. № 12 

Шинкаренко Н.О.
, Ä ^ в а з

ІНФОРМА
адміністративної послуги з

щодо відведення земельної ділянки
Код послуги 08-02

ГКА
я проекту землеустрою

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

4. Перелік документів, 
необхідних для 
отримання
адміністративної послуги

1. Заява про затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної(их) ділянки(ок) та передачу 
земельної(их) ділянки(ок) у власність.
2. Завірений проектною організацією проект 
землеустрою щодо відведення земельної(их) 
ділянки(ок).
3. Копія витягу з Державного земельного кадастру про 
реєстрацію земельної ділянки в Державному 
земельному кадастрі.
4. Документ, який підтверджує повноваження діяти від 
імені заявника (у разі подання заяви уповноваженою 
заявником особою).

5. Порядок та спосіб 
подання документів

1. Особисто -  пред’являється документ, що посвідчує 
особу.
2. Через представника (законного представника). 
Представник (законний представник) додатково подає: 
документ, що посвідчує особу представника;

2. документи, що підтверджують повноваження 
особи діяти від імені іншої особи:
■ документ, що підтверджує повноваження законного
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представника особи 
або
• довіреність, посвідчена в установленому законом 
порядку.
Для перевірки повноважень особи, яка уповноважена 
діяти від імені юридичної особи, адміністратор 
отримує відомості з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.
■ Поштою.

6. Платність/безоплатність 
адміністративної послуги

Послуга безоплатна.

7. Строк надання 
адміністративної послуги

ЗО календарних днів.
з дня реєстрації заяви про затвердження проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок.

8. Результат надання 
адміністративної послуги

1. Рішення про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельних ділянок.
2. Рішення про відмову у затвердженні проекту 
землеустрою щодо відведення земельних ділянок із 
зазначенням обґрунтованих причин відмови.

9. Спосіб отримання 
результату надання 
адміністративної послуги

У паперовій формі:
Особисто -  пред’являється документ, що посвідчує 
особу.
Через представника (законного представника). 
Представник (законний представник) додатково подає: 
документ, що посвідчує особу представника; 
документи, що підтверджують повноваження особи 
діяти від імені іншої особи:
документ, що підтверджує повноваження законного
представника особи
або
довіреність, посвідчена в установленому законом 
порядку.
Для перевірки повноважень особи, яка уповноважена 
діяти від імені юридичної особи, адміністратор 
отримує відомості з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань.
Поштою (рекомендованим листом з повідомленням 
про вручення).

10. Нормативно-правові акти, 
які регулюють порядок та 
умови надання 
адміністративної послуги

. Ст.116, 118, 122, 123 Земельного кодексу 
України;

!. ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»;
». ЗУ «Про адміністративні послуги», ЗУ «Про 
землеустрій»
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
'^ Т  ріщєииям виконавчого комітету 

^еликохутірської сільської ради 
‘ 021 р. №12

инкаренко Н.О.

ГIX H О. ІО ГІЧ НА ЇСАРГ КА
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом 
1 дня

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру та 
передача справи до СНАП

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу
У

п

Відповідно
графіку

засідання
постійно-

діючої
депутатської

комісії
4 Підготовка проекту рішення на 

розгляд сесії
Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів 
на підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар 
сільської ради, 
Спеціаліст відділу 
земельних 
відносин

в 10-ти денний 
термін

6 Видача рішення сесії Секретар 
сільської ради, 
Спеціаліст відділу 
земельних 
відносин

в

Наступного 
дня після 

підписання 
сільським 
головою

7 Лист -повідомлення про 
прийняте рішення (чи відмова в 
наданні послуги, причини що її 
обумовлюють)

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу
в

Не пізніше 5 
-ти днів 

після
отримання

відповідного
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рішення сесії
8 Запис у бланку проходження 

документів про факт 
здійснення дозвільної 
процедури та повідомлення про 
це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом
1 Д Н Я
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ІНФОРМАЦІЙНА KÀPTKA

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
еликоху гірської сільської ради 

від 244^2021 р. № 12 
инкаренко Н.О.

адміністративної послуги з припинення права власності на земельну ділянку у разі 
добровільної відмови власника землі на користь держави або територіальної громади

Код послуги 08-03

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП
ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт : https ://vhutirotg. org. ua

4 Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява (клопотання);
2. Документи, що посвідчують право власності або 
право постійного користування на земельні ділянки;
3. Паспорт громадянина України;
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково:
1. Довіреність;
2. Паспорт громадянина України.

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Рішення про припинення права власності або відмова у 
припиненні такого права.

7 Строк надання послуги 30 календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

8 Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю або поштою.

9 Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

10 Акти законодавства 
щодо надання послуги

Земельний кодекс України (ст. 12, 92,141, 142)
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аСть> / , ЗАТВЕРДЖЕНО 
Шіенням виконавчого комітету 

«хутірської сільські ради 
р. № 12 

каренко Н.О.

ТЕХНО. ІОІ ІЧН А КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови 
власника землі на користь держави або територіальної громади

Центр надання адміністративних послуг Великохутіреької сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

п

Відповідно
графіку

засідання
постійно-

діючої
депутатської

комісії
4 Підготовка проекту рішення на 

розгляд сесії
Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів 
на підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в 10-ти денний 
термін

6 Видача рішення сесії Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в

Наступного 
дня після 

підписання 
сільським 
головою
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7 Лист -повідомлення про 
прийняте рішення (чи відмова в 
наданні послуги, причини що її 
обумовлюють)

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

В

Не пізніше 5 
-ти днів 

після
отримання 

відповідного 
рішення сесії

8 Запис у бланку проходження 
документів про факт 
здійснення дозвільної 
процедури та повідомлення про 
це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В Протягом 
1 дня
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
[Jt} ̂  рішенням виконавчого комітету 

-,% Великохутірської сільрмсої ради 
° ; =\ ^  ч л  < ^ о 6 ґґ\ р. № 12

нкаренко Н.О.

ШФОРТ
адміністративної послуги з припинення права постійного користування земельною 

ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача
Код послуги 08-04

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

4. Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява ( або клопотання -  для юридичної особи) на 
ім’я сільського голови. Для фізичної особи: копія 
документа, що посвідчує особу, у разі потреби -  
документ про зміну прізвища.
2. Копії документів, що посвідчують право власності на 
об’єкт нерухомості (у разі відсутності інформації про 
реєстрацію прав у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно).
3. Копії документів, що підтверджують право 
користування на земельну ділянку.
Копія довіреності, засвідчена нотаріально, або 
доручення -  для уповноваженої особи.

5. Оплата Безоплатно
6. Результат надання 

послуги
Рішення сесії про припинення права користування 
земельною ділянкою або про відмову в припиненні 
такого права.

7. Строк надання послуги 30 календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

8. Порядок та спосіб Документи подаються до Центру надання
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подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

адміністративних послуг особисто, через представника 
за довіреністю або поштою.

9. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

10. Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Земельний кодекс України (ст. 12, 92, 141, 142)
2. Постанова КМУ від17.10.2012 року № 1051 «Про 
затвердження Порядку ведення Державного земельного 
кадастру»

250



# о Ь
^ ! KOÄ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

^ДВеликохутірської сільської ради 
в ід ^ 4 ІР ^ 2 1  р. № 12 

нкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ІІОСЛУІ И

Припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної
відмови землекористувача

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує,
У - береучасть, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконай
ня (днів)

1 Прийом і перевірка повноти пакету 
документів, реєстрація заяви, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Адміністратор
ЦНАП В Протягом

1 Д Н Я

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу
У

п

Відповідн 
о графіку 
засідання 
постійно- 

діючої 
депутатсь 
кої комісії

4 Підготовка проекту рішення на 
розгляд сесії

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х 
днів на 
підставі 

висновку 
депутатсь 
кої комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським головою

Секретар 
сільської ради, 
Спеціаліст відділу 
земельних 
відносин

в
10-ти

денний
термін

6 Видача рішення сесії Секретар 
сільської ради, 
Спеціаліст відділу 
земельних 
відносин

в

Наступно 
го дня 
після 

підписанн 
я

сільським
головою

7 Лист -повідомлення про прийняте 
рішення (чи відмова в наданні

Відділ земельних 
відносин в Не

пізніше 5
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послуги, причини що її 
обумовлюють) Спеціаліст відділу

-ти днів 
після 

отриманн 
я

відповідн
ого

рішення
сесії

8 Запис у бланку проходження 
документів про факт здійснення 
дозвільної процедури та 
повідомлення про це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом
1 Д Н Я
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ШФОРМА

ЗАТВЕРДЖЕНО 
ішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від24гй$2021 р. № 12 

инкаренко Н.О.

адміністративної послуги з надання дозволу на поділ та об’єднання земельних ділянок
комунальної власності

Код послуги 08-05

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ
Інформація щодо
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

Телефон,
електронної
веб-сайт

адреса 
пошти та

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua________________

Перелік документів,
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання
послуги.

1. Заява про продаж земельної ділянки
2. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 
розташування та розмір земельної ділянки 
(викопіювання, ситуаційна схема, кадастровий план, 
тощо).
3. Паспорт громадянина України, установчі документи 
для юридичних осіб.
4. Податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої 
релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку 
в паспорті громадянина України).
5. Звіт про експертну грошову оцінку, виконаний 
організацією, яка має відповідну ліцензію.
5. Документ, що посвідчує право власності на нерухоме 
майно, (у разі наявності будівель).
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності або доручення (копії_______
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документів подаються разом з оригіналами для звірки).

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Рішення сесії про поділ або об’єднання земельної 
ділянки

7 Строк надання послуги ЗО календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

8 Порядок та спосіб 
подання документів

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю або поштою.

9 Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

10 Акти законодавства 
щодо надання послуги

Земельний кодекс України
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
у рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
^  21 р. № 12

инкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАР ТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу на поділ та об’єднання земельних ділянок комунальної власності

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує,
У-береучасть,
П-погоджує,
3-затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом 
1 дня

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу
У

п

Відповідно 
графіку 

засідання 
постійно- 

діючої 
депутатсько 

ї комісії
4 Підготовка проекту рішення на 

розгляд сесії
Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів 
на підставі 
висновку 

депутатсько 
ї комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар сільської 
ради,
Спеціаліст відділу 
земельних відносин

в
10-ти

денний
термін

6 Видача рішення сесії Секретар сільської 
ради,
Спеціаліст відділу 
земельних відносин

в

Наступного 
дня після 

підписання 
сільським 
головою

7 Лист -повідомлення про 
прийняте рішення (чи відмова в 
наданні послуги, причини що її 
обумовлюють)

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу в

Не пізніше 5 
-ти днів 

після
отримання 
відповідног 
о рішення
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сесії
8 Запис у бланку проходження 

документів про факт здійснення 
дозвільної процедури та 
повідомлення про це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня
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ЗАТВЕРДЖЕНО
, , ^рішенням виконавчого комітету 

* кохутірської сільської ради 
вщ^24Д2^б2^ р. № 12 

нкаренко Н.О.

ШФОРМА
адміністративної послуги з затвердження документації: 

з експертної, нормативно-грошової оцінки земельної ділянки у межах населених
пунктів; з бонітування ґрунтів

Код послуги 08-06

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

4 Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява на ім’я сільського голови
2. Примірник технічної документації із землеустрою.
3. Паспорт громадянина України.
4. Податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої 
релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку 
в паспорті громадянина України).
5. Копія витягу з державного земельного кадастру. 
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності або доручення (копії 
документів подаються разом з оригіналами для звірки).

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Рішення сесії про затвердження документації

7 Строк надання послуги ЗО календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

8 Порядок та спосіб Документи подаються до Центру надання
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подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю або поштою.

9 Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

10 Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Земельний кодекс України.
2. Закон України «Про оцінку земель».
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні».
4. Закон України «Про землеустрій».
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ЗАТВЕРДЖЕНО
: и  ^  рішенням виконавчого комітету

ё ь 01 ради
р. № 12

нкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА їШ»ТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Затвердження документації:
з експертної, нормативно-грошової оцінки земельної ділянки у межах населених

пунктів; з бонітування грунтів

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом 
1 дня

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 

1-2 днів
3 Надання пакету документів на 

розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

п

Відповідно 
графіку 

засідання 
постійно- 

діючої 
депутатсько 

ї комісії
4 Підготовка проекту рішення на 

розгляд сесії
Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів 
на підставі 
висновку 

депутатсько 
ї комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в
10-ти

денний
термін

6 Видача рішення сесії Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в

Наступного 
дня після 

підписання 
сільським 
головою

7 Лист -повідомлення про прийняте 
рішення (чи відмова в наданні 
послуги, причини що її

Відділ
земельних
відносин

в
Не пізніше 5 

-ти днів 
після
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обумовлюють)
Спеціаліст
відділу

отримання 
відповідног 
о рішення 

сесії
8 Запис у бланку проходження 

документів про факт здійснення 
дозвільної процедури та 
повідомлення про це замовника.

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 

1 дня
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ЗАТВЕРДЖЕНОP «
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
р. № 12

инкаренко Н.О.

ІН ФОРМ АЦІЙН А КАРТКА 
адміністративної послуги з поновлення (продовження) договору оренди земельної 
ділянки, договору на право тимчасового користування землею (в тому числі, на

умовах оренди)
Код послуги 08-07

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

Інформація щодо
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

Телефон, адреса
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua________________

Перелік документів,
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання
послуги.

1. Заява на ім’я сільського голови про надання дозволу на 
продовження договору оренди на земельну ділянку (у 
ньому необхідно зазначити орієнтовний розмір земельної 
ділянки та її цільове призначення).
2. Графічні матеріали, на яких зазначено місце 
розташування та розмір земельної ділянки 
(викопіювання, ситуаційна схема, кадастровий план, 
тощо).
3. Паспорт громадянина України.
4. Податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої 
релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку 
в паспорті громадянина України).
5. Документи, що посвідчують право користування
земельною ділянкою (у разі наявності).
6. Документ, що посвідчує право власності на нерухоме
майно, (у разі наявності будівель).___________________
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Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності або доручення (копії 
документів подаються разом з оригіналами для звірки).

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Рішення сесії з дозволом на продовження договору 
оренди на земельну ділянку

7 Строк надання послуги ЗО календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

8 Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю або поштою.

9 Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

10 Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Земельний кодекс України, ст. ст. 12,120-123
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» ст. 26
3. Закон України «Про землеустрій» ст. 19
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету

* Великохутірської сільської ради 
Ш£2^О£2021 р. № 12 

нкаренко Н.О.

TLXI ЮІОГіННА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Поновлення (продовження) договору оренди земельної ділянки, договору на право 
тимчасового користування землею (в тому числі, на умовах оренди)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської пали

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом
1 ДНЯ

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу
У

п

Відповідно
графіку

засідання
постійно-

діючої
депутатської

комісії
4 Підготовка проекту рішення на 

розгляд сесії
Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів 
на підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар 
сільської ради, 
Спеціаліст відділу 
земельних 
відносин

в 10-ти денний 
термін

6 Видача рішення сесії Секретар 
сільської ради, 
Спеціаліст відділу 
земельних 
відносин

в

Наступного 
дня після 

підписання 
сільським 
головою

7 Лист -повідомлення про 
прийняте рішення (чи відмова в 
наданні послуги, причини що її 
обумовлюють)

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу
в

Не пізніше 5 
-ти днів 

після
отримання

відповідного

263



рішення сесії
8 Запис у бланку проходження 

документів про факт 
здійснення дозвільної 
процедури та повідомлення про 
це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня
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сть.
V.V рішенням виконавчого комітету

w P. !

ЗАТВЕРДЖЕНО 
t навчого комітету

Пеликохутірської сільської ради
)21 р. № 12

каренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з припинення права оренди земельної ділянки або її частини

у разі добровільної відмови орендаря
Код послуги 08-08

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон,
електронної
веб-сайт

адреса 
пошти та

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

4 Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява на ім’я сільського голови.
2. Паспорт громадянина України, установчі документи 
для юридичних осіб.
3. Податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої 
релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку 
в паспорті громадянина України).
4. Документи, що посвідчують право користування
земельною ділянкою (у разі наявності).
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності або доручення (копії 
документів подаються разом з оригіналами для звірки).

5 Оплата Безоплатно
6 Результат

послуги
надання Рішення сесії сільської ради про припинення права 

оренди
7 Строк надання послуги 30 календарних днів (враховуючи строк на проведення 

засідання місцевої ради)
8 Порядок та спосіб Документи подаються до Центру надання
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подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю або поштою.

9 Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

10 Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Земельний кодекс України.
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні».
3. Закон України «Про землеустрій».
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАР ТКА

ЗАТВЕРДЖЕНО 
%■ р іш енням  виконавчого комітету 

Велшсохутірської сільської ради
: ^  2 ^ 2 0 2 1  р. № 12

Шинкаренко Н.О.

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної

відмови орендаря

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення 
замовника про орієнтовний 
термін виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування дозвільної 
справи, занесення даних до 
реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X  послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та 
охорони навколишнього 
середовища

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

п

Відповідно
графіку

засідання
постійно-діючої

депутатської
комісії

4 Підготовка проекту рішення 
на розгляд сесії

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів на 

підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в 10-ти денний 
термін

6 Видача рішення сесії Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в
Наступного дня 

після підписання 
сільським 
головою

7 Лист -повідомлення про 
прийняте рішення (чи відмова

Відділ
земельних в Не пізніше 5 -ти 

днів після
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в наданні послуги, причини 
що її обумовлюють)

відносин

Спеціаліст
відділу

отримання 
відповідного 
рішення сесії

8 Запис у бланку проходження 
документів про факт 
здійснення дозвільної 
процедури та повідомлення 
про це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В Протягом 
1 дня
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
+;• рішенням виконавчого комітету 

Великохугірської сільської ради
‘ 21 р. №12

инкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги з надання дозволу на розроблення технічної документації із 

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

Код послуги 08-09

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ
Інформація щодо
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

Телефон,
електронної
веб-сайт

адреса 
пошти та

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua________________

Перелік документів,
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання
послуги.

1. Заява про надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 
місцевості)
2. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце 
розташування та розмір земельної ділянки 
(викопіювання, ситуаційна схема, кадастровий план, 
тощо).
3. Паспорт громадянина України, установчі документи 
для юридичних осіб.
4. Податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої 
релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку 
в паспорті громадянина України).
5. Документ, що посвідчує право власності на нерухоме 
майно, (у разі наявності будівель).
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності або доручення (копії_______
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документів подаються разом з оригіналами для звірки).

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Рішення сесії з дозволом на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки у власність 
(оренду)

7 Строк надання послуги ЗО календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

8 Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю або поштою.

9 Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

10 Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Земельний кодекс України, ст. 12,120-123.
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» ст. 26.
3. Закон України «Про землеустрій» ст. 19.
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/ /  л a с т ь , -ХЧЧ
Ж ?  ЗАТВЕРДЖЕНО

зішенням виконавчого комітету 
жохутірської сільсідшї ради

^Р- № 12
исаренко Н.О.

ВЕЛ Й

'на

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

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

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання (днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення 
замовника про орієнтовний 
термін виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування дозвільної 
справи, занесення даних до 
реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та 
охорони навколишнього 
середовища

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

п

Відповідно 
графіку засідання 
постійно-діючої 

депутатської 
комісії

4 Підготовка проекту рішення 
на розгляд сесії

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів на 

підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в 10-ти денний 
термін

б Видача рішення сесії Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в
Наступного дня 
після підписання 

сільським 
головою

7 Лист -повідомлення про 
прийняте рішення (чи відмова

Відділ
земельних в Не пізніше 5 -ти 

днів після
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в наданні послуги, причини 
що її обумовлюють)

відносин

Спеціаліст
відділу

отримання 
відповідного 
рішення сесії

8 Запис у бланку проходження 
документів про факт 
здійснення дозвільної 
процедури та повідомлення 
про це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В Протягом 
1 дня
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BEf ,Г̂ Х  ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету

: ;  ^  ^ g i â ^ a æ i  р. № 12
і'.З Û к: •■:-//

•' Великохутірської сільської ради
* g (Ц
"г 7‘- ^нкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги із затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передача у власність (оренду)

земельної ділянки
Код послуги 08-10

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ
Інформація щодо
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

Телефон,
електронної
веб-сайт

адреса 
пошти та

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua_________________

Перелік документів,
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання
послуги.

1. Заява або клопотання (для юридичної особи) на ім’я 
сільського голови.
2. Технічна документація із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки.
3. Копія Витягу з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку.
4. Додатки до договору оренди землі, у 3-х примірниках, 
що є невід’ємною частиною договору оренди землі: 
план або схема земельної ділянки, яка передається в 
оренду;
кадастровий план земельної ділянки з відображенням 
обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених 
земельних сервітутів;
акт приймання-передачі межових знаків на зберігання.
5. Витяг з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки станом на рік 
звернення (у разі передачі земельної ділянки в оренду). 
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально
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посвідчена копія довіреності або доручення (копії 
документів подаються разом з оригіналами для звірки).

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Рішення сесії про передачу земельної ділянки у 
власність або в оренду

7 Строк надання послуги ЗО календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

8 Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю або поштою.

9 Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

10 Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Земельний Кодекс України.
2. Закон України «Про оренду землі».
3. Закон України «Про землеустрій».
4. Закон України «Про державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
5. Постанова КМУ від 17.10.2012 року № 1051 «Про 
затвердження Порядку ведення Державного земельного 
кадастру.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
виконавчого комітету 

сільської ради 
р. № 12

Н.О.

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки та передача у власність (оренду) земельної
ділянки

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№

п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом 
1 дня

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

п

Відповідно
графіку

засідання
постійно-

діючої
депутатської

комісії
4 Підготовка проекту рішення на 

розгляд сесії
Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів на 

підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в 10-ти денний 
термін

6 Видача рішення сесії Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в

Наступного дня 
після

підписання
сільським
головою
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7 Лист -повідомлення про 
прийняте рішення (чи відмова в 
наданні послуги, причини що її 
обумовлюють)

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

В

Не пізніше 5 -  
ти днів після 

отримання 
відповідного 
рішення сесії

8 Запис у бланку проходження 
документів про факт здійснення 
дозвільної процедури та 
повідомлення про це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В Протягом 
1 дня
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ШФОР

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Y j f  рішенням виконавчого комітету

\  Великохуті рської сюьшсої ради
щ  )1 р-№ і2

J *  _____ Щднкаренко Н.О.
2 * 4 0 8 5

iS Р

V
а і>83

ГКА
адміністративної послуги з надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди
Код послуги 08-11

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження 
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2
ВРМ_________________
Інформація щодо
режиму роботи ЦНАП

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.
Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

З

4

ВРМ

Телефон, адреса
електронної пошти та 
веб-сайт
Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання
послуги.

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід______ _________
Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua______________________
1. Заява про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
умовах оренди (у ньому необхідно зазначити
орієнтовний розмір земельної ділянки та її цільове 
призначення).
2. Графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце
розташування та розмір земельної ділянки
(викопіювання, ситуаційна схема, кадастровий план, 
тощо).
3. Паспорт громадянина України, установчі документи 
для юридичних осіб.
4. Податковий номер (крім фізичних осіб, які через свої 
релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податку 
(ідентифікаційного номера) та мають відповідну відмітку 
в паспорті громадянина України).
5. Документ, що посвідчує право власності на нерухоме 
майно, (у разі наявності будівель).
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально
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посвідчена копія довіреності або доручення (копії 
документів подаються разом з оригіналами для звірки).

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Рішення сесії з дозволом на розроблення проекту 
землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 
умовах оренди

7 Строк надання послуги ЗО календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

8 Порядок та спосіб 
подання документів

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю або поштою.

9 Спосіб отримання 
відповіді (результату)

Особисто в тому числі через представника за довіреністю 
(з посвідченням особи) або поштою.

10 Акти законодавства 
щодо надання послуги

Земельний кодекс України, ст. ст. 12,120-123
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
ст. 26
Закон України «Про землеустрій» ст. 19
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
енням виконавчого комітету 

Великохутірської сіль^кої ради
" 021р. №12

___________  инкаренко Н.О.
У /

ТЕХНОЛОГІЧНА KAPtKA 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в користування на умовах оренди

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

п

Відповідно
графіку

засідання
постійно-діючої

депутатської
комісії

4 Підготовка проекту рішення на 
розгляд сесії

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів на 

підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в 10-ти денний 
термін

6 Видача рішення сесії Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в
Наступного дня 

після підписання 
сільським 
головою

7 Лист -повідомлення про 
прийняте рішення (чи відмова в

Відділ
земельних в Не пізніше 5 -ти 

днів після
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наданні послуги, причини що її 
обумовлюють)

відносин

Спеціаліст
відділу

отримання 
відповідного 
рішення сесії

8 Запис у бланку проходження 
документів про факт 
здійснення дозвільної 
процедури та повідомлення про 
це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В Протягом 
1 дня
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W* рішенням виконавчого комітету 

икохутірської сільської ради
4.02.2021 р. № 12 

/  Шинкаренко Н.О.

ШФОРМАІ
адміністративної послуги з надання затвердження проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для послідуючого продажу
Код послуги 08-12

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява або клопотання (для юридичної особи) на ім’я 
сільського голови;
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки
3. Копія Витягу з Державного земельного кадастру про 
земельну ділянку.
4. Копія довіреності, засвідчена нотаріально, або 
доручення -  для уповноваженої особи.

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Рішення сесії про затвердження проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для послідуючого 
продажу.

6. Строк надання послуги 30 календарних днів
7. Порядок та спосіб 

подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто

8. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за 
нотаріально завіреною довіреністю

9. Акти законодавства 1. Земельний Кодекс України, статті 20, 123, 186, 198.
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щодо надання послуги 2. Закон України «Про землеустрій», статті 22, 50
3. Закон України «Про Державний земельний 
кадастр», стаття 16
4. Постанова КМУ від 17.10.2012 року № 1051 «Про
затвердження Порядку ведення Державного 
земельного кадастру______________________________
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Великохутірської сільської ради

2021 р. № 12
инкаренко Н.О.- і О » \ - ---—W----------------  t

V *

АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Надання затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для

послідуючого продажу

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X  послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

п

Відповідно
графіку

засідання
постійно-

діючої
депутатської

комісії
4 Підготовка проекту рішення на 

розгляд сесії
Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів на 

підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в 10-ти денний 
термін

6 Видача рішення сесії Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в

Наступного дня 
після

підписання
сільським
головою

7 Лист -повідомлення про Відділ в Не пізніше 5 -
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прийняте рішення (чи відмова в 
наданні послуги, причини що її 
обумовлюють)

земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

ти днів після 
отримання 

відповідного 
рішення сесії

8 Запис у бланку проходження 
документів про факт 
здійснення дозвільної 
процедури та повідомлення про 
це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В Протягом 
1 дня
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
пням виконавчого комітету 

ликохутірської сільської ради 
від 24^.2021 р. № 12 

инкаренко Н.О.

адміністративної послуги з укладання додаткової угоди до договору оренди земельної
ділянки комунальної власності

Код послуги 08-13

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

3. Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання 
послуги.

6. Заява (клопотання) про укладання додаткової угоди до 
договору оренди земельної ділянки комунальної 
власності.
7. Витяг з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки станом на рік 
звернення (у разі, якщо земельна ділянка надавалась в 
оренду без складання документації із землеустрою).
8. Копія рішення сесії сільської ради.
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності або доручення (копії 
документів подаються разом з оригіналами для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Додаткова угода до договору оренди землі

6. Строк надання послуги 30 календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

7. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю або поштою.
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отримання послуги
8. Спосіб отримання 

відповіді (результату)
1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

9. Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Земельний Кодекс України (ст. 93, 96, 103, 123, 124,
126, 141, 142).
2. Закон України «Про оренду землі»
(ст. 15,21,23,30,31,32,33).
3. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень».
4. Закон України «Про адміністративні послуги».
5. Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні».
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

сільської ради
р. № 12

Н.О.

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Укладання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки комунальної
власності

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальн 
а посадова 

особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністрато
рЦНАП

В Протягом 
1 дня

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністрато 
р центру 
надання 
адміністратив 
них послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

п

Відповідно
графіку

засідання
постійно-

діючої
депутатської

комісії
4 Підготовка проекту рішення на 

розгляд сесії
Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів на 

підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар
сільської
ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в 10-ти денний 
термін

6 Видача рішення сесії Секретар
сільської
ради,
Спеціаліст

в
Наступного дня 

після
підписання
сільським
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відділу
земельних
відносин

головою

7 Лист -повідомлення про прийняте 
рішення (чи відмова в наданні 
послуги, причини що її 
обумовлюють)

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

В

Не пізніше 5 -  
ти днів після 

отримання 
відповідного 
рішення сесії

8 Запис у бланку проходження 
документів про факт здійснення 
дозвільної процедури та 
повідомлення про це замовника.

Адміністрато 
р центру 
надання 
адміністратив 
них послуг

В Протягом
1 Д Н Я

288



ЗАТВЕРДЖЕНО 
> рішенням виконавчого комітету

Великохутірської сільської ради
+ /  f  І Ї 7 Г Щ

—й-^Жинкаренко Н.О.
від 24.02.2021 р. № 12

ijj
ІНФОРМАЦІЙНА K A R îM

. . .. ^ » А ЇН А  *  -адміністративної послуги з надання дозволу на розроблення проекту землеустрою 
щодо відведення земельної ділянки для послідуючого продажу

Код послуги 08-14

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

3. Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява, в якій зазначається орієнтовний розмір земельної 
ділянки.
2. Графічні матеріали: план, на якому зазначено бажане 
місце розташування та розмір земельної ділянки.
3. Для існуючих об’єктів нерухомості:
- копія технічного паспорта на об’єкти нерухомого 
майна, що знаходяться на земельній ділянці ;
- копія документів, що посвідчують право власності на 

об’єкт нерухомості (у разі відсутності інформації про 
реєстрацію прав у Державному реєстрі речових прав на 
нерухоме майно).
4. Для фізичної особи -  копія документа, що посвідчує 
фізичну особу.
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності або доручення (копії 
документів подаються разом з оригіналами для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Рішення сесії про надання дозволу або про 
вмотивовану відмову в наданні дозволу на
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розроблення проекту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки для послідуючого продажу

6. Строк надання послуги ЗО календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

7. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

1. Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю.
2. Поштою.

8. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

9. Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Земельний Кодекс України.
2. Закон України «Про адміністративні послуги».
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; з а т в е р д ж е н о
рішенням виконавчого комітету 

vS ХВеликохуті рської сільської ради
' ^ • — '^ 0 2 1  р. № 12

/ :К Т ^  ~ / Шинкаренко Н.О.
W’äv

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для послідуючого продажу

Центр надання адміністративних послуг Вел и кохуті рської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом 
1 дня

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

п

Відповідно
графіку

засідання
постійно-

діючої
депутатської

комісії
4 Підготовка проекту рішення на 

розгляд сесії
Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів на 

підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в 10-ти денний 
термін

6 Видача рішення сесії Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в

Наступного дня 
після

підписання
сільським
головою

7 Лист -повідомлення про Відділ в Не пізніше 5 -
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прийняте рішення (чи відмова в 
наданні послуги, причини що її 
обумовлюють)

земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

ти днів після 
отримання 

відповідного 
рішення сесії

8 Запис у бланку проходження 
документів про факт 
здійснення дозвільної 
процедури та повідомлення про 
це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X  послуг

В Протягом 
1 дня
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
X рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
' j  g р. № 12

аренко Н.О.
> ß / f

•ЧЧ X  *  5 ° v  < £ у

■ ї 4 у . т. У- '
ШФОРМАЦШНА КАРТКА

адміністративної послуги з надання дозволу на продаж на неконкурентних засадах 
земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташовані 

об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та/або юридичних
осіб

Код послуги 08-15

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

1

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
____________ та/або центру надання адміністративних послуг_____
Місцезнаходження 19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір,
ЦНАП Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2
ВРМ________________
Інформація щодо
режиму роботи ЦНАП

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.
Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

З

3.

ВРМ

Телефон, адреса
електронної пошти та 
веб-сайт
Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання 
послуги.

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід _______
Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua______________________
1. Заява (клопотання);
2. Проект землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки (з проставленою Державним кадастровим 
реєстратором позначкою про проведення перевірки 
електронного документа та внесення відомостей до 
Державного земельного кадастру (подається, якщо 
відповідний проект землеустрою на земельну ділянку 
раніше не розроблявся та не затверджувався, а земельна 
ділянка не була сформована) (оригінал);
3. Технічні паспорти на об’єкт(и) нерухомого майна, 
які знаходяться на земельній ділянці, договір оренди якої 
поновлюється (у разі наявності) (оригінали та копії 
засвідчені суб’єктом звернення);
4. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку;
5. Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 
(оригінал);
6. Висновок державної експертизи звіту про експертну
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грошову оцінку земельної ділянки (оригінал);
7. Паспорт громадянина України;
Для юридичних осіб і ФОП додатково:
8. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 
(формується посадовою особою селищної ради 
самостійно).
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності або доручення (копії 
документів подаються разом з оригіналами для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Рішення місцевої ради про продаж земельної ділянки

6. Строк надання послуги ЗО календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

7. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

1. Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю.
2. Поштою.

8. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

9. Акти законодавства 
щодо надання послуги

Земельний Кодекс України.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
виконавчого комітету 

сільської ради
24.02.2021 р. № 12 

Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Надання дозволу на продаж на неконкурентних засадах земельної ділянки 
несільеькогосподарського призначення, на якій розташовані об’єкти нерухомого 

майна, які перебувають у власності громадян та/або юридичних осіб

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X  послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

п

Відповідно
графіку

засідання
постійно-

діючої
депутатської

комісії
4 Підготовка проекту рішення на 

розгляд сесії
Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів 
на підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в 10-ти денний 
термін

6 Видача рішення сесії Секретар 
сільської ради, 
Спеціаліст 
відділу

в
Наступного 

дня після 
підписання 
сільським
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земельних
відносин

головою

7 Лист -повідомлення про 
прийняте рішення (чи відмова в 
наданні послуги, причини що її 
обумовлюють)

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

В

Не пізніше 5 
-ти днів 

після
отримання 

відповідного 
рішення сесії

8 Запис у бланку проходження 
документів про факт здійснення 
дозвільної процедури та 
повідомлення про це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X  послуг

В Протягом 
1 дня
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 
Великохутірської сільської ради 
« V; від 2 4 . 0 2 ^ 0 2 1 р. № 12

-^-с̂ ^ ^ - - Д ^йнкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з затвердження проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки зі зміною цільового призначення, що перебуває у власності або
користуванні

Код послуги 08-16

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

3. Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання 
послуги.

1. Письмова заява.
2. Проект землеустрою щодо зміни цільового 
призначення земельної ділянки.
3. Витяг з Державного земельного кадастру про земельну 
ділянку.
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності або доручення (копії 
документів подаються разом з оригіналами для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Рішення сесії щодо відведення земельної ділянки зі 
зміною цільового призначення

6. Строк надання послуги 30 календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

7. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

1. Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю.
2. Поштою.
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8. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

9. Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Закон України «Про землеустрій».
2. Земельний Кодекс України.
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ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

сільської ради
р. № 12

Н.О.

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною 
цільового призначення, що перебуває у власності або користуванні

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом 
1 дня

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

п

Відповідно
графіку

засідання
постійно-діючої

депутатської
комісії

4 Підготовка проекту рішення на 
розгляд сесії

Відділ
земельних
відносин

Спеціаліст
відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х днів на 

підставі 
висновку 

депутатської 
комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в 10-ти денний 
термін

6 Видача рішення сесії Секретар
сільської ради,
Спеціаліст
відділу
земельних
відносин

в
Наступного дня 
після підписання 

сільським 
головою

7 Лист -повідомлення про 
прийняте рішення (чи відмова в

Відділ
земельних в Не пізніше 5 -ти 

днів після
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наданні послуги, причини що її 
обумовлюють)

відносин

Спеціаліст
відділу

отримання 
відповідного 
рішення сесії

8 Запис у бланку проходження 
документів про факт 
здійснення дозвільної 
процедури та повідомлення про 
це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративн 
их послуг

В Протягом 
1 дня
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
• V t -  j;: 4  рішенням виконавчого комітету 

- Великохуті рської сільської ради
щ  у щ  
т  ( J

від 24.02.2021 р. № 12 
нкаренко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги з встановлення обмеженого платного або безоплатного 

користування чужою земельною ділянкою (сервітуту)
Код послуги 08-17

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

3. Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява.
2. Технічна документація із землеустрою, щодо 
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку 
поширюється право сервітуту з відміткою про здійснення 
державної реєстрації земельної ділянки в Державному 
земельному кадастрі (кадастровий номер)
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності або доручення (копії 
документів подаються разом з оригіналами для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Рішення сесії сільської ради

6. Строк надання послуги 30 календарних днів (враховуючи строк на проведення 
засідання місцевої ради)

7. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

1. Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю.
2. Поштою.

8. Спосіб отримання 1. Особисто в тому числі через представника за
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відповіді (результату) довіреністю (з посвідченням особи). 
2. Поштою.

9. Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Земельний кодекс України.
2. Закон України ’’Про місцеве самоврядування в 
Україні”.
3. «Про землеустрій».
4. Закон України “Про надання адміністративних 
послуг”
5. Інструкція про встановлення (відновлення) меж 
земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх 
закріплення межовими знаками, затвердженого 
наказом Державного комітету України із земельних 
ресурсів від 18.05.2010р. №376,
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету 

Уеликохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12

C 2 — G 2.— нкаренко Н.О.

А. УТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною
ділянкою (сервітуту)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконанн

я (днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор
ЦНАП

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та охорони 
навколишнього середовища

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу
У

п

Відповідно 
графіку 

засідання 
постійно- 

діючої 
депутатськ 
ої комісії

4 Підготовка проекту рішення на 
розгляд сесії

Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу

У

в

Протягом 
1 -  2-х 
днів на 
підставі 

висновку 
депутатськ 
ої комісії

5 Підготовка рішення сесії до 
підписання його сільським 
головою

Секретар 
сільської ради, 
Спеціаліст відділу 
земельних 
відносин

в
10-ти

денний
термін

6 Видача рішення сесії Секретар 
сільської ради, 
Спеціаліст відділу 
земельних 
відносин

в

Наступного 
дня після 

підписання 
сільським 
головою

7 Лист -повідомлення про прийняте 
рішення (чи відмова в наданні 
послуги, причини що її

Відділ земельних 
відносин в

Не пізніше 
5 -ти днів 

після
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обумовлюють) Спеціаліст відділу отримання 
відповідно 
го рішення 

сесії
8 Запис у бланку проходження 

документів про факт здійснення 
дозвільної процедури та 
повідомлення про це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

-Є2— &  *=> Піияї^енко Н.О.

ІНФОРМА ІНШІдКАРТКА
адміністративної послуги з видачі довідки про наявність (користування) у фізичної 

особи земельних ділянок на території громади
Код послуги 08-18

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

3. Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання 
послуги.

1. Установчі документи для юридичної особи.
2. Документ про державну реєстрацію фізичної особи- 
підприємця.
3. Паспорт та ідентифікаційний код фізичної особи. 
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності або доручення (копії 
документів подаються разом з оригіналами для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Довідка

6. Строк надання послуги Протягом п’яти робочих днів
7. Порядок та спосіб 

подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто, через представника за 
довіреністю або поштою.

8. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

1. Особисто в тому числі через представника за 
довіреністю (з посвідченням особи).
2. Поштою.

9. Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Земельний кодекс України (статті 12,123).
2. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (п.34 ст. 26).
3. Закон України «Про звернення громадян».
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
er ’, рішенням виконавчого комітету 

ÿ  Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

-Шийрйренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки про наявність (користування) у фізичної особи земельних ділянок на
території громади

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до відділу архітектури, 
земельних відносин та ЖКГ.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом
1 Д Н Я

4 Підготовка документу Відділ земельних 
відносин

Спеціаліст відділу

У

в

Протягом
1 Д Н Я

5 Видача документу Відділ земельних 
відносин
Спеціаліст відділу в

Наступного
Д Н Я  П ІС Л Я

підписання
сільським
головою

6 Запис у бланку проходження 
документів та 
повідомлення про це 
замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

в Протягом 
1 дня
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рішенням виконавчого комітету 
еликохутірської сільської ради 

від 24.02.2021 р. № 12 
ТН^бйфенко Н.О.
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги з присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Код послуги 09-01

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо режиму 
роботи ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт : https ://vhutirotg. org. ua

4. Перелік документів, 
необхідних для надання 
послуги та вимоги до 
них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява.
2. Установчі документи для юридичної особи, або 
документ про державну реєстрацію фізичної особи- 
підприємця або паспорт та ідентифікаційний код 
фізичної особи.
3. Технічний паспорт об’єкта нерухомого майна.
4. Документ, що підтверджує прийняття об’єкта в 
експлуатацію (декларація про готовність об’єкта до 
експлуатації, акт прийняття в експлуатацію об’єктів 
нерухомого майна, сертифікат відповідності і т. д.) 
(для новозбудованих, реконструйованих об’єктів). 
Додатково:
5. Правовстановлюючий документ на об’єкт 
нерухомого майна (для реконструйованих об’єктів).
6. Правовстановлюючий документ на земельну 
ділянку(за наявності).
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається 
нотаріально посвідчена копія довіреності або 
доручення (копії документів подаються разом з 
оригіналами для звірки).
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5. Оплата Безоплатно
6. Результат надання 

послуги
Рішення про присвоєння поштової адреси.

7. Строк надання послуги ЗО календарних днів
8. Порядок та спосіб 

подання документів, 
необхідних для отримання 
послуги

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто

9. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за 
нотаріально завіреною довіреністю

10. Акти законодавства 
щодо надання послуги

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні».
2. Постанова Кабінет Міністрів України від 
25.05.2011 р. № 559 «Про містобудівний кадастр».
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

.̂гаЛЙЦКЙренКО Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМШІСТРАТИ ВІІОЇ ПОСЛУГИ 

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує, 
У-бере часть, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін виконання 
(днів)

1 Реєстрація заяви про 
присвоєння поштової адреси

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня
2 Перевірка відповідності 

поданих документів
Адміністратор

ЦНАП В Протягом 1 
робочого дня

3 Підготовка проекту рішення 
Виконавчого комітету про 
присвоєння поштової адреси 
об’єкту нерухомого майна

Відповідальна 
особа сільської 

ради
В Протягом 10 

робочих днів

4 Розгляд питання на засіданні 
Виконавчого комітету про 
присвоєння поштової адреси 
об’єкту нерухомого майна

Виконавчий
комітет В Протягом 1 

робочого дня

5 Підготовка та підписання 
рішення Виконавчого 
комітету про присвоєння 
поштової адреси об’єкту 
нерухомого майна

Відповідальна 
особа сільської 

ради
В Протягом 5 

робочих днів

6 Видача заявнику завіреної 
копії рішення Виконавчого 
комітету про присвоєння 
поштової адреси

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

Шинкавенко Н.О.
р 4 Г нА *

-С2__еа_

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

Код послуги 09-02

1. Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Паспорт.
2. Ідентифікаційний код фізичної особи.
Примітка: У разі якщо документи подаються уповноваженою 
особою додатково подається нотаріально посвідчена копія 
довіреності (копії документів подаються разом з 
оригіналами для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Довідка.

6. Строк надання 
послуги

5 робочих днів

7. Порядок та спосіб 
подання 
документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання адміністративних 
послуг Трибухівської сільської ради особисто

8. Спосіб отримання
відповіді
(результату)

Особисто, в тому числі через представника за нотаріально 
завіреною довіреністю.

9. Акти законодавства 1. Закон України «Про регулювання містобудівної
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щодо
послуги

надання діяльності».
2. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень».
3. Постанова Кабінет Міністрів України від 25.05.2011 р. 
№559 «Про містобудівний кадастр».
4. Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.12.2015 р. №1127(в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України
від 23.08, 2016 р. №553_________________________________
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету_  . . . .  ..■Ч Великохутірської сільської ради

від 24.0
_ö_—

2021 р. № 12
нкаренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна

Пентр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
секретарю ради.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом
1 ДНЯ

4 Підготовка документу Секретар ради У

в

Протягом
1 ДНЯ

5 Видача документу Секретар ради

в
Після

підписання
сільським
головою

6 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

в Протягом
1 ДНЯ
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

сільської ради
1 р. № 12

Н.О.

адміністративної послуги з видачі ордеру на видалення зелених насаджень
Код послуги 09-03

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Заява (рекомендований формуляр додається).
2. Паспорт громадянина України.
3. Ідентифікаційний код фізичної особи.
Примітка: У разі якщо документи подаються уповноваженою 
особою додатково подається нотаріально посвідчена копія 
довіреності або доручення (копії документів подаються 
разом з оригіналами для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Ордер на видалення зелених насаджень

6. Строк надання 
послуги

Прийняття рішення комісією та прийняття рішення 
виконавчим комітетом -  протягом 1 місяця.

7. Порядок та спосіб 
подання 
документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання адміністративних 
послуг особисто

8. Спосіб отримання
відповіді
(результату)

Особисто, в тому числі через представника за нотаріально 
завіреною довіреністю.

9. Акти законодавства 1. Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від
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щодо
послуги

надання 06.09.2005 р. № 2807-IV (статті 10, 28);
2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 
населених пунктах» від 01.08.2006 р. №1045 ;
3. Наказ Міністерства з питань житлово-комунального
господарства України від 12.05.2009 №127 «Про
затвердження методики визначення відновної вартості 
зелених насаджень».
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ЗАТВЕРДЖЕНО
; рішенням виконавчого комітету 
Великохутірської сільської ради 

\  В від 24.02.2021 р. № 12
J=L"Ä£— іг—ШинїйгбІнко Н.О.

4
ТЕХНОЛОІІЧІІА КАРІ КА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Видача ордеру на видалення зелених насаджень

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання (днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення 
замовника про орієнтовний 
термін виконання

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X  послуг

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування дозвільної 
справи, занесення даних до 
реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X  послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Надання пакету документів на 
розгляд постійно-діючої 
депутатської комісії з питань 
землекористування та 
охорони навколишнього 
середовища

Відділ
архітектури,
земельних
відносин та
ЖКГ.
Спеціаліст
відділу

У

п

Відповідно 
графіку засідання 
постійно-діючої 

депутатської 
комісії

4 Підготовка проекту рішення 
на виконком по даній заяві

Секретар 
сільської ради, 
Спеціаліст 
відділу

У
в

Протягом 
1 -  2-х днів

5 Підготовка рішення 
виконкому до підписання 
його сільським головою

Секретар 
сільської ради в 10-ти денний 

термін

6 Видача рішення виконкому Секретар 
сільської ради в

Наступного дня 
після підписання 

сільським 
головою

7 Лист -повідомлення про 
прийняте рішення (чи відмова 
в наданні послуги, причини 
що її обумовлюють)

Секретар 
сільської ради

в

Не пізніше 5 -ти 
днів після 
отримання 

відповідного 
рішення 

виконкому
8 Запис у бланку проходження 

документів про факт 
здійснення дозвільної 
процедури та повідомлення 
про це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X  послуг

в Протягом
1 Д Н Я
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.202Lp. № 12 
-^-РВшті̂ г̂ ко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА к а р т к а  
адміністративної послуги з видачі виписки з погосподарської книги

Код послуги 09-04

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

та/або центру надання адміністративних послуг
1 Місцезнаходження

ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Паспорт громадянина України.
2. Ідентифікаційний код фізичної особи.
Примітка: У разі якщо документи подаються уповноваженою 
особою додатково подається нотаріально посвідчена копія 
довіреності (копії документів подаються разом з оригіналами 
для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Виписка з погосподарської книги

6. Строк надання 
послуги

5 робочих днів

7. Порядок подання 
документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання адміністративних 
послуг особисто чи по довіреності.

8. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за нотаріально 
завіреною довіреністю.

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні».
2. Закон України «Про місцеве самоврядування».
3. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг».
4. Закон України «Про адміністративні послуги».
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.»сть,
'O' ° . ?<г:<5л ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 
Великохутірської сільської ради 

від 24.02.202J р. № 12 
'^И Іиц^.ренко Н.О.

.. . 'К 'УРДНІА.
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Видача виписки з погосподарської книги

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, повідомлення 
замовника про орієнтовний 
термін виконання

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
секретарю ради.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом
1 Д Н Я

4 Підготовка виписки Секретар ради в Протягом 
1 дня

5 Видача виписки Секретар ради

в
Після

підписання
сільським
головою

6 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення про 
це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

в Протягом
1 Д Н Я

Загальна кількість днів надання послуги 1-5
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 5
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

—‘̂ ННйнйареіко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА к а р т к а
адміністративної послуги з взяття громадян на соціальний квартирний облік

Код послуги 09-05

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Заява про взяття на соціальний квартирний облік громадян, 
які користуються правом отримання житла із житлового 
фонду соціального призначення.
2. Довідка про місце проживання та склад сім'ї (згідно з 
додатком 1 Порядку взяття громадян на соціальний 
квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття 
з нього, затвердженому постановою Кабінету Міністрів 
України від 23.07.2008 № 682).
3. Копії паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї (1, 2, 3 та всі 
сторінки місця проживання -  починаючи зі 1).
4. Картка фізичної особи -  платника податків (копія) 
заявника та членів сім’ї.
5. Копії документів, що підтверджують право громадянина та 
членів його сім'ї на надання пільг під час взяття на облік.
6. Довідки про доходи громадянина та членів його сім’ї за 
попередній рік.
7. Відомості про вартість майна, що перебуває у власності 
громадянина та членів його сім'ї на момент взяття на 
соціальний квартирний облік.
8. Копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей.
До заяви про взяття на облік дитини-сироти, дитини,
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позбавленої батьківського піклування, особи з їх числа 
додаються:
1. Копія документа, що посвідчує особу дитини-сироти, 
дитини, позбавленої батьківського піклування, особи з їх 
числа.
2. Копії документів, що підтверджують статус дитини- 
сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, особи 
з їх числа.
3. Картка фізичної особи -  платника податків (копія) дитини- 
сироти, дитини, позбавленій батьківського піклування, осіб із 
їх числа.
4. Довідка про те, що дитина-сирота, дитина, позбавлена 
батьківського піклування, особа з їх числа не перебуває на 
обліку за місцем її проживання.

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Заявник отримує рішення про прийняття або про відмову у 
прийнятті на соціальний квартирний облік.

6. Строк надання 
послуги

Строк надання адміністративної послуги відповідно до ст. 20 
Закону України «Про звернення громадян» не повинен 
перевищувати одного місяця

7. Порядок та спосіб 
подання 
документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Подання до центру надання адміністративних послуг заяви з 
документами необхідними для постановления на квартирний 
облік.

8. Спосіб отримання
відповіді
(результату)

Особисто або через представника за довіреністю 
(нотаріально завіреною).

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Житловий кодекс України.
2. Закон України від 12.01.2006 № 3334-IV «Про житловий 
фонд соціального призначення» Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».
3. Постанова Ради Міністрів Української PCP від 11.12.1984 
№ 470 «Про затвердження Правил обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 
приміщень в Українській PCP».
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.2008 № 
682 «Деякі питання реалізації Закону України «Про 
житловий фонд соціального призначення».
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У- ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету 
еликохутірської сільської ради 

від 24.02.2СЩ р. № 12 
аренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Взяття громадян на соціальний квартирний облік

Центр надання адміністративних послуг Великохутіреької сільської ради

№ Етапи опрацювання звернення про 
надання адміністративної послуги

Відповідать 
на посадова 

особа 
суб’єкта 
надання 

адміністрати 
вної послуги

Дія
В - виконує, 
У-береучасть, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийняття заяви з переліком 
відповідних документів про взяття на 
соціальний квартирний облік від 
громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов

Адміністрат
орЦНАП В У день 

звернення

2 Реєстрація заяви про взяття 
громадянина на облік та документів, що 
додаються до неї

Адміністрат
орЦНАП В У день 

звернення

3 Видача суб’єкту звернення розписки 
про отримання заяви і документів для 
взяття на соціальний квартирний облік

Відповідать 
на особа 
сільської 

ради

У У день 
звернення

4 Розгляд заяви разом з документами, що 
додаються до неї та прийняття рішення 
про взяття громадянина на облік або 
про відмову у взятті громадянина на 
облік

Г олова 
сільської 

ради
3

Не пізніше 
ЗО робочих 
днів після 

надходженн 
я заяви та 

документів
5 У разі прийняття рішення про взяття на 

облік, надання суб’єкту звернення 
повідомлення про взяття на соціальний 
квартирний облік. Адміністрат

орЦНАП в

Не пізніше 
семи

робочих днів 
після 

прийняття 
відповідного 

рішення
6 У разі прийняття рішення про відмову у 

взятті на облік, надання суб’єкту 
звернення повідомлення про відмову у 
взятті на соціальний квартирний облік Адміністрат

орЦНАП в

Не пізніше 
трьох

робочих днів 
після 

прийняття 
відповідного 

рішення
Загальна кількість днів надання послуги 38 днів
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за т в е р д ж е н о
комітету 
.кої ради
1 р. № 12
:нко Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА /
адміністративної послуги з видачі довідки про склад сім’ї призовника

Код послуги 09-06

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

та/або центру надання адміністративних послуг
1 Місцезнаходження

ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт : https ://vhutirotg. or g. ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява
2. Паспорт.
3. Ідентифікаційний код фізичної особи.
Примітка: У разі якщо документи подаються 
уповноваженою особою додатково подається нотаріально 
посвідчена копія довіреності (копії документів подаються 
разом з оригіналами для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Довідка

6. Строк надання 
послуги

5 робочих днів

7. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто чи по довіреності.

8. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

Особисто або через представника за довіреністю 
(нотаріально завіреною).

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Постанова КМУ «Про затвердження Положення про 
підготовку і проведення призову громадян України на 
строкову військову службу та прийняття призовників на 
військову службу за контрактом».
2. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку 
організації та ведення військового обліку призовників і 
військовозобов ’ язаних»

рішенням виконавчого 
Великохутірської сільсь
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Б Е  a h }:
• ^ І д а с т ь  'УЪO' --- рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

від 24.02.2021
а

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки про склад сім’ї призовника 

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/
п

Етапи послуги
Структурний 

підрозділ, 
відповідальна 
посадова особа

Дія
В-виконує, 
У-бере часть, 
П-погоджує, 
3- затверджує

Термін
виконай
ня (днів)

1 Прийом і перевірка повноти пакету 
документів, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін виконання

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
секретарю ради.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

4 Підготовка документу Завідувач 
військово- 
облікового бюро

У
в

Протягом
1 Д Н Я

5 Видача документу Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

в

Після
підписанн

я
сільським
головою

6 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення про це 
замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

в Протягом 
1 дня

Загальна кількість днів надання послуги 1-5
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 5
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ЗАТВЕРДЖЕНО

г, »s* U%\ ä « V, ■*. •*У\ ̂  р

;'■/>■? ч;-.л .
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

і=Ш іЙ каі5^йо:Й . О.

ІНФОРМАЦІЙНА к а р т к а  
адміністративної послуги з взяття на облік громадян, які потребують поліпшення

житлових умов
Код послуги 09-07

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація
режиму
ЦНАП

щодо
роботи

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява громадянина про взяття на квартирний облік.
2. Довідка з місця проживання про склад сім' ї та реєстрації.
3. Довідка з БТІ про наявність власності.
4. Довідки з місця роботи всіх членів сім'ї (хто не працює -  
з центра зайнятості).
5. Акт обстеження житлових умов.
6. Копії документів про пільги.
7. Копії паспортів (1,2,11) всіх членів сім'ї.
8. Копії ідентифікаційних кодів всіх членів сім'ї

4. Оплата Безоплатно
5. Результат

послуги
надання Лист

6. Строк
послуги

надання 30 днів

7. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

Громадяни, які штучно погіршили житлові умови шляхом 
обміну займаного жилого приміщення, його псування, 
відчуження придатного і достатнього за розміром для 
проживання жилого будинку (частини будинку), а також 
громадяни, у яких потреба в поліпшенні житлових умов
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виникла внаслідок вилучення жилого приміщення, не 
беруться на облік потребуючих поліпшення житлових умов 
протягом п'яти років з моменту погіршення житлових умов. 
Не беруться на облік потребуючих поліпшення житлових 
умов працездатні особи, які не займаються суспільно 
корисною працею.

8. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання адміністративних 
послуг особисто

9. Спосіб отримання
відповіді
(результату)

Особисто

10. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
2. Житловий кодекс Української PCP
3. Постанова Ради Міністрів №470 від 11.12.1983р. 
«Правила обліку громадян, що потребують поліпшення 
житлових умов»
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
виконавчого комітету 

сільської ради 
12 

Н.О.

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийняття заяви з переліком 
відповідних документів про 
взяття на соціальний 
квартирний облік від 
громадян, які потребують 
поліпшення житлових умов

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

2 Реєстрація заяви про взяття 
громадянина на облік та 
документів, що додаються до 
неї

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

3 Розгляд заяви на засіданні 
відповідної комісії

Голова комісії У

Не пізніше ЗО 
робочих днів 

після
надходження 

заяви та 
документів

4 Складання протоколу за 
результатом роботи комісії

Секретар комісії У

Не пізніше ЗО 
робочих днів 

після
надходження 

заяви та 
документів

5 Підготовка проекту рішення 
виконавчого комітету 
селищної ради згідно зі 
складеним протоколом комісії

Секретар 
виконавчого 

комітету селищної 
ради

У

Не пізніше ЗО 
робочих днів 

після
надходження 

заяви та 
документів

6 У разі прийняття рішення про 
взяття на облік, надання 
суб’єкту звернення 
повідомлення про взяття на 
облік громадян, які 
потребують поліпшення 
житлових умов.

Адміністратор
ЦНАП в

Не пізніше 
семи робочих 

днів після 
прийняття 

відповідного 
рішення

7 У разі прийняття рішення про Адміністратор в Не пізніше
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відмову у взятті на облік, ЦНАП трьох робочих
надання суб’єкту звернення днів після
повідомлення про відмову у прийняття
взятті на облік громадян, які відповідного
потребують поліпшення рішення
житлових умов

Загальна кількість днів надання послуги ЗО
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством ЗО
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12

ІНФОРМАЦІЙНА к а р т к а  
адміністративної послуги з внесення змін до облікових справ громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов
Код послуги 09-08

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру%адання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них.
Умови отримання 
послуги.

Заява.
Довідка з місця проживання про склад сім'ї (форма № 2). 
Документи, які підтверджують відповідні зміни:
Акт обстеження житлових умов (у разі зміни місця 
проживання та реєстрації).
Довідка з МЕТІ про наявність власності.
Копії паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї, які 
зараховуються на квартирний облік (завірені в 
установленому законом порядку).
Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера 
заявника та всіх членів сім’ї, включаючи неповнолітніх 
дітей, які перебувають разом із ним на квартирному обліку 
(завірені в установленому законом порядку).
Копії свідоцтв про народження неповнолітніх дітей (завірені 
в установленому законом порядку).
Копії свідоцтва про одруження або/та розірвання шлюбу 
(завірені в установленому законом порядку).
Копії свідоцтва про смерть (завірені в установленому 
порядку).
Довідки з місця роботи про займану посаду (навчання,
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Пенсійного фонду України), із зазначенням терміну роботи 
на посаді (навчання, отримання пенсії) та інформацією про 
те, чи перебувають члени сім'ї на квартирному обліку.
У необхідних випадках до заяви додаються також медичний 
висновок, довідка (витяг із рішення виконавчого комітету 
місцевої ради) про невідповідність жилого приміщення 
встановленим санітарним і технічним вимогам, копія 
договору піднайму жилого приміщення в будинку 
державного або громадського житлового фонду чи договору 
найму жилого приміщення в будинку житлово-будівельного 
кооперативу або в будинку (частині будинку), квартирі, що 
належить громадянину на праві приватної власності.
Громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або 
користуються правом першочергового одержання жилих 
приміщень, вказують про це у заяві і надають відповідні 
документи.
Громадяни, які беруться на облік з правом позачергового 
одержання жилих приміщень, вказують про це у заяві і 
надають відповідні документи.
Інші документи при необхідності запитуються виконавчим 
комітетом міської ради.

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Повідомлення про: включення/виключення членів сім’ї до/з 
облікової справи, зміну прізвища, переоформлення 
облікової справи на іншого члена сім’ї, 
включення/виключення до/з пільгових списків.

6. Строк надання 
послуги

ЗО днів

7. Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 
послуги

Відсутність документів у повному обсязі або відсутність 
підстав для надання послуги.

8. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання адміністративних 
послуг особисто

9. Спосіб отримання
відповіді
(результату)

Особисто або через уповноваженого представника, засобами 
поштового зв’язку.

10. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Житловий кодекс Української PCP
2. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 
Українській PCP, затверджені постановою Ради Міністрів 
Української PCP і Української республіканської ради 
професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 (із 
змінами та доповненнями)
3. Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України від 
17.05.2011 року № 47 "Про затвердження форми подання 
інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов"
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\%  'г . рішенням виконавчого комітету
ЗАТВЕРДЖЕНО

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

*2— — -^-ДВетпсйрейко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових
умов

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання 

звернення про надання 
адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує, 
У-бере участь, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін виконання 
(днів)

1 Прийняття заяви з переліком 
відповідних документів про 
внесення змін до облікової 
справи громадянина

Адміністратор
ЦНАП В У день звернення

2 Реєстрація заяви про 
внесення змін до облікової 
справи громадянина

Адміністратор
ЦНАП В У день звернення

3 Розгляд заяви на засіданні 
відповідної комісії Голова комісії У

Не пізніше ЗО 
робочих днів після 
надходження заяви 

та документів
4 Складання протоколу за 

результатом роботи комісії Секретар комісії У

Не пізніше ЗО 
робочих днів після 
надходження заяви 

та документів
5 Підготовка проекту рішенім 

виконавчого комітету 
селищної ради згідно зі 
складеним протоколом 
комісії

Секретар 
виконавчого 

комітету 
селищної ради

У

Не пізніше ЗО 
робочих днів після 
надходження заяви 

та документів

6 У разі прийняття рішення 
про взяття на облік, надання 
суб’єкту звернення 
повідомлення про взяття на 
облік громадян, які 
потребують поліпшення 
житлових умов.

Адміністратор
ЦНАП в

Не пізніше семи 
робочих днів після 

прийняття 
відповідного 

рішення

7 У разі прийняття рішення 
про відмову у взятті на облік, 
надання суб’єкту звернення 
повідомлення про відмову у 
взятті на облік громадян, які 
потребують поліпшення 
житлових умов

Адміністратор
ЦНАП в

Не пізніше трьох 
робочих днів після 

прийняття 
відповідного 

рішення

Загальна кількість днів надання послуги зо

Загальна кількість днів передбачена чинним 
законодавством

зо
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

THfifHdcbeilK? Н. О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги з прийняття рішення про переведення житлового будинку

або житлового приміщення у нежитлові
Код послуги 09-09

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява
2. Документ, що посвідчує право власності на об’єкт 
нерухомого майна до його реконструкції (крім випадків, коли 
право власності на такий об’єкт вже зареєстровано в 
Державному реєстрі прав);
3. Технічний паспорт на об’єкт нерухомого майна
За потреби, додатково:
Документ, що засвідчує прийняття в експлуатацію
закінченого будівництвом об’єкта / Декларація про готовність 
об’єкта до експлуатації (копія).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Рішення про переведення житлового будинку або житлового 
приміщення у нежитлові

6. Строк надання 
послуги

30 днів

7. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Особисто, або через представника за довіреністю (для 
фізичних осіб - нотаріально завіреною).
2. Поштою.
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8. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

Особисто

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Житловий кодекс Української PCP (ст. 7, 8);
2. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень» (ст. 4, 5);
3. Порядок державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень, затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України від 15.12.2015 р. № 1127.
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Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р .І^12  
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V .  7 —
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у

нежитлові

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта 
надання 

адміністративн 
ої послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін виконання 
(днів)

1 Прийом письмової заяви та 
необхідних документів про 
переведення житлового 
будинку або житлового 
приміщення у нежитлові

Адміністратор
ЦНАП В У день звернення

2 Реєстрація заяви про 
переведення житлового 
будинку або житлового 
приміщення у нежитлові

Адміністратор
ЦНАП В У день звернення

3 Розгляд заяви про видачу 
рішення Секретар 

виконавчого 
комітету 

селищної ради

У

Не пізніше ЗО 
робочих днів 

після
надходження 

заяви та 
документів

4 Підготовка проекту рішення 
виконавчого комітету 
селищної ради про надання 
дозволу на переведення 
житлового будинку або 
житлового приміщення у 
нежитлові

Секретар 
виконавчого 

комітету 
селищної ради

У

Не пізніше ЗО 
робочих днів 

після
надходження 

заяви та 
документів

5 Видача заявнику копії 
рішення виконавчого комітету 
селищної ради про надання 
дозволу або вмотивованої 
відмови

Адміністратор
ЦНАП В

Протягом 
робочого дня 

після підписання 
рішення

Загальна кількість днів надання послуги ЗО

Загальна кількість днів передбачена чинним 
законодавством

ЗО

332



/ Я Я  В£ЛИйо>̂

І і < г , 1\й е»- і О о\чА -4

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

V Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

Й Ьйікар^о?1.0.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з видачі (продовження дії) дозволу на розміщення

зовнішньої реклами
Код послуги 09-10

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація
режиму
ЦНАП

щодо
роботи

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт : https ://vhutirotg. org. ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява про надання дозволу на розміщення зовнішньої 
реклами.
2. Установчі документи для юридичної особи, або документ 
про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця або 
паспорт та ідентифікаційний код фізичної особи.
3. Викопіювання земельної ділянки на якій планується 
розташування рекламного засобу.
4. Ескізи рекламного засобу.
Примітка: У разі якщо документи подаються уповноваженою 
особою додатково подається нотаріально посвідчена копія 
довіреності або доручення (копії документів подаються разом 
з оригіналами для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат

послуги
надання Рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами.
6. Строк

послуги
надання Прийняття рішення комісією та прийняття рішення 

виконавчим комітетом сільської ради протягом 1 місяця.
7. Порядок та спосіб 

подання документів, 
необхідних для

Документи подаються до Центру надання адміністративних 
послуг особисто чи по довіреності.
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отримання послуги
8. Спосіб отримання 

відповіді (результату)
Особисто, в тому числі через представника за нотаріально 
завіреною довіреністю.

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
2. Закон України «Про рекламу»
3. Закон України «Про адміністративні послуги»
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

сільської ради 
12 

Н.О.

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує, 
У-бере часть, 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін виконання 
(днів)

1 Прийом письмової заяви та 
необхідних документів про 
видачу дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами

Адміністратор
ЦНАП В У день звернення

2 Реєстрація заяви про видачу 
дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами

Адміністратор
ЦНАП В У день звернення

3 Розгляд заяви про видачу 
дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами

Секретар 
виконавчого 

комітету 
селищної ради

У

Не пізніше ЗО 
робочих днів 

після
надходження 

заяви та 
документів

4 Підготовка проекту рішення 
виконавчого комітету 
селищної ради про надання 
дозволу на розміщення 
зовнішньої реклами

Секретар 
виконавчого 

комітету 
селищної ради

У

Не пізніше ЗО 
робочих днів 

після
надходження 

заяви та 
документів

5 Видача заявнику копії 
рішення виконавчого комітету 
селищної ради про надання 
дозволу або вмотивованої 
відмови

Адміністратор
ЦНАП в

Протягом 
робочого дня 

після підписання 
рішення

Загальна кількість днів надання послуги ЗО
Загальна кількість днів передбачена чинним 
законодавством ЗО
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

охутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги з встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, 

установ, організацій сфери торгівлі та обслуговування
Код послуги 09-11

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти 
та веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg.org. ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них.
Умови отримання 
послуги.

ПРИ ВСТАНОВЛЕННІ РЕЖИМУ РОБОТИ 3 08.00 до 22.00 
або після 22.00 години:
Два примірники заяв суб’єктів господарювання (підприємств 
торгівлі, ресторанного господарства, сфери послуг) (з 08.00 до
22.00 години).
* Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців із зазначенням основних видів 
діяльності (вид діяльності в об’єкті (закладі) повинен бути 
зазначений в переліку видів діяльності).
Документи про наявність відповідних нежитлових 
приміщень: свідоцтво про право власності на нерухоме 
майно (або договору купівлі продажу нерухомого майна, або 
рішення суду), або акт про готовність об’єкта до експлуатації 
тощо; договір оренди або суборенди, погоджений з власником 
приміщення (за наявності) -  оригінал та копія (з 08.00 до
22.00 години).
Довіреність з посвідченням особи (при поданні документів 
уповноваженою особою суб’єкта господарювання (оригінал 
та копія) (з 08.00 до 22.00 або після 22.00 години).
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ДОДАТКОВО:
Для об’єктів (закладів), розміщених в житлових будинках 
та в прибудованих до житлових будинків об’єктах: 
Документ про наявність шумоізоляції або про відповідність 
санітарному законодавству щодо дотримання тиші (копія). 
Договір охорони об’єкта з метою забезпечення громадського 
порядку (у випадку роботи після 23.00 години) (оригінал та 
копія).
Для закладів ресторанного господарства (в тому числі нічні 
клуби, дискотеки) надання копії договору про фізичну охорону 
закладу (у випадку роботи після 23.00 години) (оригінал та 
копія).
Офіційна інформація про наявність камер внутрішнього та 
зовнішнього відео спостереження (у випадку роботи після 
23.00 години).

Усі відомості оформляються відповідно до законодавства про 
мову (при використанні іноземної мови у назві об’єктів 
надається підтверджуючий документ /копія свідоцтва на знак 
для товарів і послуг або копія патенту на промисловий 
зразок/).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Рішення або витяг з рішення про режим роботи

6. Строк надання 
послуги

5 робочих днів

7. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання адміністративних 
послуг особисто чи по довіреності.

8. Спосіб отримання 
відповіді
(результату)

Особисто, в тому числі через представника за нотаріально 
завіреною довіреністю.

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 30). 
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення» (ст. 24)
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АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери

ЗАТВЕРДЖЕНО 
виконавчого комітету 

сільської ради 
№ 12 
НО.

обслуговування

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання 

звернення про надання 
адміністративної послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує,
У - бере участь, 
П - погоджує,
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом письмової заяви та 
необхідних документів про 
встановлення (погодження) 
режиму роботи підприємств, 
установ та організацій сфери 
обслуговування

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

2 Реєстрація заяви про 
встановлення (погодження) 
режиму роботи підприємств, 
установ та організацій сфери 
обслуговування

Адміністратор
ЦНАП В У день 

звернення

3 Розгляд заяви про 
встановлення (погодження) 
режиму роботи підприємств, 
установ та організацій сфери 
обслуговування

Секретар 
виконавчого 

комітету селищної 
ради

У

Не пізніше ЗО 
робочих днів 

після
надходження 

заяви та 
документів

4 Підготовка проекту рішення 
документів виконавчого 
комітету селищної ради про 
встановлення (погодження) 
режиму роботи підприємств, 
установ та організацій сфери 
обслуговування

Секретар 
виконавчого 

комітету селищної 
ради

У

Не пізніше ЗО 
робочих днів 

після
надходження 

заяви та 
документів

5 Видача заявнику копії 
рішення виконавчого 
комітету селищної ради про 
надання дозволу або 
вмотивованої відмови

Адміністратор
ЦНАП В

Протягом 
робочого дня 

після
підписання

рішення
Загальна кількість днів надання послуги 32 дні

Загальна кількість днів передбачена чинним 
законодавством ЗО днів
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
р. № 12

Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА к а р т к а  
адміністративної послуги з видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з

багатодітної сім’ї
Код послуги 09-12

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org. ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява батька або матері про видачу посвідчень (в 
довільній формі);
2. довідка про склад сім’ї (Форма №3) (мати і батька);
3. копія паспортів (громадянина України) батьків (оригінал);
4. копія ідентифікаційних номерів батьків (оригінал) Особа, 
яка через свої релігійні або інші переконання відмовилася 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки 
платника податків, офіційно повідомила про це відповідні 
органи державної влади, повинна особисто пред’явити 
паспорт із відповідною відміткою;
5. копії свідоцтв про народження дітей (оригінали);
6. фотокартки 3x4 по 1 шт. (мати, батько, діти від 6 років до 
18 років);
7. довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного або 
вищого навчального закладу про навчання дитини за 
денною формою навчання ( у разі навчання дитини віком 
від 18 до 23 років на денному відділенні).

У разі втрати посвідчення батьків та дитини з 
багатодітної сім'ї батьками додатково подається інформація
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щодо розміщення оголошення у друкованих засобах масової 
інформації (оригінал газети додається до комплекту 
документів).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
1. Посвідчення батьків та/або дитини з багатодітної сім'ї або 
письмове повідомлення про відмову у наданні послуги.
2. Довідка про те, що за місцем реєстрації батька або матері 
посвідчення структурним підрозділом не видавалися (у разі 
реєстрації батьків за різним місцем проживання).

6. Строк надання 
послуги

10 робочих днів

7. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Заявник подає заяву з необхідними документами особисто 
або уповноваженою особою.

8. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

Особисто або через представника за довіреністю 
(нотаріально завіреною).

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Закон України “Про охорону дитинства”.
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 
№209 “Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної сім'ї”.
3. Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 
спорту від 29.06 2010 № 1947 “Про затвердження Інструкції 
про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім'ї”, зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України від 16.07.2010 за№ 531/17826.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

тірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

Н.О.

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
Етапи опрацювання звернення 
про надання адміністративної 

послуги

Відповідальна 
посадова особа 

суб’єкта надання 
адміністративної 

послуги

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом документів, 
реєстрація заяви

Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня
2 Перевірка відповідності 

поданих документів
Адміністратор

ЦНАП В Протягом 1 
робочого дня

3 Розгляд документів, поданих 
суб’єктом звернення

Відповідальна 
особа сільської 

ради
В Протягом 1 

робочого дня
4 Прийняття рішення про 

видачу посвідчення
Відповідальна 
особа сільської 

ради
В Протягом 1 

робочого дня
5 Оформлення посвідчення або 

вмотивованого листа-відмови 
в наданні адміністративної 
послуги

Відповідальна 
особа сільської 

ради
В Протягом 5 

робочих днів

6 Видача заявнику посвідчення Адміністратор
ЦНАП В Протягом 1 

робочого дня
Загальна кількість днів надання послуги 10 робочих днів

Загальна кількість днів передбачена чинним 
законодавством 10 робочих днів
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 
Л Великохутірської сільської ради 

від 24.02.2021 р. № 12 
а Ш іШ М ^ Ь  Н.О.

A £
ШФОРМАЦШНА КАРТКА • • .. . . - - адміністративної послуги з видачі довідки про членство в особистому селянському

господарстві (ОСГ)
Код послуги 09-13

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них.
Умови отримання 
послуги.

1. Заява
2. Паспорт
3. Ідентифікаційний код фізичної особи.
Примітка: У разі якщо документи подаються уповноваженою 
особою додатково подається нотаріально посвідчена копія 
довіреності (копії документів подаються разом з оригіналами 
для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Довідка

6. Строк надання 
послуги

5 робочих днів

7. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання послуги

1. Документи подаються до Центру надання 
адміністративних послуг особисто чи по довіреності

8. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за нотаріально 
завіреною довіреністю.

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. ЗУ «Про особисте селянське господарство»
2. ЗУ «Про зайнятість населення»
3. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку реєстрації, 
перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які 
шукають роботу»
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

^Пинкарён^гН. О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Видача довідки про членство в особистому селянському господарстві (ОСГ)

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
секретарю ради.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

4 Підготовка документу Секретар 
сільської ради

У
в

Протягом 
1 дня

5 Видача документу Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

в
Після

підписання
сільським
головою

6 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

в Протягом 
1 дня

Загальна кількість днів надання послуги 1-5
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 5
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ІНФОРМАЦІЙНА. . .. ''І-' 4 2 U Î  * >адміністративної послуги з надання матеріальної допомоги громадянам
Код послуги 09-14

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

3. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Заява про надання допомоги.
2. Паспорт громадянина України.
3. Ідентифікаційний код фізичної особи.
4. Документ, що підтверджує необхідність допомоги.
5. Акт обстеження матеріально-побутових умов.
Примітка: У разі якщо документи подаються уповноваженою 
особою додатково подається нотаріально посвідчена копія 
довіреності (копії документів подаються разом з оригіналами 
для звірки).

4. Оплата Безоплатно
5. Результат надання 

послуги
Рішення про надання допомоги

6. Строк надання 
послуги

30 календарних днів

7. Порядок подання 
документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Документи подаються до Центру надання адміністративних 
послуг особисто чи по довіреності.

8. Спосіб отримання 
відповіді (результату)

Особисто, в тому числі через представника за нотаріально 
завіреною довіреністю.

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Закон України «Про місцеве самоврядування».
2. Закон України «Про адміністративні послуги».
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

<2_.

Надання матеріальної допомоги громадянам

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення замовника 
про орієнтовний термін 
виконання

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування дозвільної справи, 
занесення даних до реєстру

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В Протягом 
1-2 днів

3 Передача пакету документів до 
виконавчого комітету для 
внесення заяви до порядку 
денного виконкому

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

В Протягом
1 Д Н Я

4 Підготовка проекту рішення на 
виконком по даній заяві

Секретар 
сільської ради У

в
Протягом 
1 -  2-х днів

5 Підготовка рішення виконкому 
до підписання його сільським 
головою

Секретар 
сільської ради в 10-ти денний 

термін

6 Видача рішення виконкому Секретар 
сільської ради

в

Наступного 
дня після 

підписання 
сільським 
головою

7 Лист-повідомлення про прийняте 
рішення (чи відмова в наданні 
послуги, причини що її 
обумовлюють)

Секретар 
сільської ради

в

Не пізніше 5 - 
ти днів після 

отримання 
відповідного 

рішення 
виконкому

8 Запис у бланку проходження 
документів про факт здійснення 
дозвільної процедури та 
повідомлення про це замовника.

Адміністратор 
центру надання 
адміністративни 
X послуг

в Протягом 
1 дня

Загальна кількість днів надання послуги 25-30
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством ЗО
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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги з надання консультацій, роз’яснень щодо застосування 
законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне 

забезпечення, прав та обов’язків платників ЄСВ та застрахованих осіб, з 
попередніього запису на прийом до керівництва Головного управління або керівників 

структурних підрозділів Головного управління 
Код послуги 11-01

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

4 Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Заява на отримання адміністративної послуги (в 
письмовій, усній чи електронній формі)
2. Документ, що посвідчує особу

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Надання консультацій, роз’яснень щодо застосування 
законодавства про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування, пенсійне забезпечення, прав та обов’язків 
платників ЄСВ та застрахованих осіб, попередній запис на 
прийом до керівництва Головного управління або керівників 
структурних підрозділів Головного управління

7 Строк надання 
послуги

Найкоротший строк, що не перевищує 30 календарних 
днів

8 Порядок подання 
документів,

Письмова заява подається особисто суб’єктом звернення або 
його представником (законним представником), надсилається
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необхідних для 
отримання послуги

поштою, а в разі надання адміністративних послуг в 
електронній формі - з використанням Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, у тому числі через 
інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та 
органів місцевого самоврядування.

9 Спосіб отримання 
відповіді (результату)

особисто суб’єктом звернення або поштою (рекомендованим 
листом з повідомленням про вручення), у тому числі, за 
бажанням суб’єкта звернення, кур’єром за додаткову плату, 
або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

10 Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Закон України «Про місцеве самоврядування».
2. Закон України «Про адміністративні послуги».
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
^ від 24.02.2021 p .№J2

HBrnfferpi
V

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМШІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

з надання консультацій, роз’яснень щодо застосування законодавства про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійне забезпечення, прав та 
обов’язків платників ЄСВ та застрахованих осіб, з попередніього запису на прийом до 
керівництва Головного управління або керівників структурних підрозділів Головного

управління

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор

В Протягом 
1 дня
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центру надання
адміністративних
послуг

4 Надання результату 
адміністративної послуги

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом
1 Д Н Я

Загальна кількість днів надання послуги 1
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-30
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ВЕЛИftс
З.СТБ, _•*>>. ЗАТВЕРДЖЕНО
-------^ рішенням виконавчого комітету

?*■/ / Д ; Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

їкаренко Н.О.

ін ф о р м а ц ій н а  к а р т к а
адміністративної послуги з прийому замовлень на видачу довідок:
- про розмір пенсії;
- про перебування на обліку;
- про заробітну плату за формою ОК5 (ОК2, ОК7)

Код послуги 11-02

Дентр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

4 Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Заява на отримання адміністративної послуги (в 
письмовій, усній чи електронній формі, довільної форми, у 
якій вказано, за який період часу необхідна довідка та з якою 
метою вона буде використовуватися (субсидія, кредит, пільга 
тощо)
2. Документ, що посвідчує особу
3. Д окум ен т про присвоєння реєстрац ійного  ном ера облікової 
картки  платника податків або право здійсню вати  будь-які платеж і 
за  серією  та/або ном ером  паспорта, або свідоцтва про 
загальнообов 'язкове соціальне страхування ч и  пенсійного 
посвідчення.
4. П енсійне посвідчення (п ри  наявності).
5. У  разі якщ о застрахованою  особою  є неповнолітня або  
недієздат на особа чи особа , цивільна дієздат ніст ь я к о ї обмеж ена, 
- інф орм ація видається батькам , опікуну, п іклувальнику 
(законном у представнику), представнику закладу, яки й  здійсню є 
опіку  та  піклування, п ри  п ред 'явленн і докум ентів , щ о даю ть зм огу  
ідентиф ікувати  застраховану особу та  її закон н ого  представника чи
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піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та 
піклування, а також документів, що підтверджують статус 
законного представника застрахованої особи чи її піклувальника 
або представника закладу, який здійснює опіку та піклування 
(відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду 
тощо);
Представнику застрахованої особи чи страхувальника - при 
пред'явленні документів, що посвідчують особу представника та її 
повноваження діяти від імені особи, яку він представляє, а також 
засвідчених копій документів, що дають змогу ідентифікувати 
застраховану особу, страхувальника

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Видача довідок:
- про розмір пенсії;
- про перебування на обліку;
- про заробітну плату за формою ОК5 (ОК2, ОК7).

7 Строк надання 
послуги

Найкоротший строк, що не перевищує ЗО календарних 
днів

8 Порядок подання 
документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Письмова заява подається особисто суб’єктом звернення або 
його представником (законним представником), надсилається 
поштою, а в разі надання адміністративних послуг в 
електронній формі - з використанням Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, у тому числі через 
інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та 
органів місцевого самоврядування.

9 Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної 
послуги

Особисто суб’єктом звернення або поштою 
(рекомендованим листом з повідомленням про вручення), у 
тому числі, за бажанням суб’єкта звернення, кур’єром за 
додаткову плату, або за допомогою засобів 
телекомунікаційного зв’язку.

10 Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Закон України «Про адміністративні послуги».
2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування».
3. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування».
4. Положення про реєстр застрахованих осіб Державного 
реєстру загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, затверджене постановою правління Пенсійного 
фонду України від 18.06.2014 № 10-1 (у редакції постанови 
правління Пенсійного фонду України від 27.03.2018 № 8-1),.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
с ? рішенням виконавчого комітету

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 
— ^ВЗищёЙренко Н.О.

■V"°S583 > 5  Є'/
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
з прийому замовлень на видачу довідок:
- про розмір пенсії;
- про перебування на обліку;
- про заробітну плату за формою ОК5 (ОК2, ОК7).

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

У повноважений
представник
Г оловного
управління
пенсійного фонду
України в
Черкаській
області,
адміністратор
центру надання
адміністративних

В Протягом 
1 дня
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послуг
4 Надання результату 

адміністративної послуги
У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В

Найкоротший 
строк, що не 

перевищує ЗО 
календарних

Д Н ІВ

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом
1 Д Н Я

Загальна кількість днів надання послуги 1
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-30
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

Шинкапейко Н.О.

ін ф о р м а ц ій н а
адміністративної послуги з видачі пенсійного посвідчення

Код послуги 11-03

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

4 Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Заява на виготовлення пенсійного посвідчення { ф о р м а  
д о д а є т ь с я ).
2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
3. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це 
відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи пенсійне 
посвідчення.
4. Фотокартка.

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Видача пенсійого посвідчення

7 Строк надання 
послуги

Не пізніше 30 календарних днів з дня подання заяви до органу, що 
призначив пенсію.

8 Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної 
послуги

Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням 
особи).
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9 Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування».

2. Порядок оформлення, виготовлення та видачі документів, що 
підтверджують призначення особі пенсії, затверджений 
постановою правління Пенсійного фонду України від 
03.11.2017 №26-1
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Ç f ^ ' '5 ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

-Шннкарёнкбм.О.

ША  *

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

адміністративної послуги з видачі пенсійного посвідчення

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

В Протягом 
1 дня

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

В Протягом
1 Д Н Я

4 Надання результату 
адміністративної послуги

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

в

Не пізніше ЗО 
календарних днів 
з дня подання 
заяви до органу, 
що призначив 
пенсію.

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду

в Протягом
1 Д Н Я
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України в
Черкаській
області

Загальна кількість днів надання послуги 1
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-30
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І^ди t i o x Ç i
etь, ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 
Великохутірської сільської ради 

від 24.02.2021 р. № 12 
^  ^  ГПі4а4ЄЖ#-ТГ̂ ІТН О

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з виплати допомоги на поховання

Код послуги 11-04

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАГТ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

4 Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Заява про виплату допомоги на поховання.
2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу заявника.
3. Довідка про смерть пенсіонера або витяг з Державного 
реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для 
отримання допомоги на поховання. У разі реєстрації смерті 
за межами України подається свідоцтво про смерть або 
інший документ, що підтверджує факт смерті, виданий 
компетентним органом іноземної держави.

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Виплата допомоги на поховання.

7 Строк надання 
послуги

У день звернення заявника.

8 Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної 
послуги

Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням 
особи).

9 Акти законодавства 1.Закон України «Про загальнообов’язкове державне
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щодо надання 
послуги

пенсійне страхування» (ст. 53).
2.Порядок подання та оформлення документів для 
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», затверджений постановою правління 
Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1,
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 
2005 р. за № 1566/11846.
3.Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції 
України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрована в 
Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 
691/15382).
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. №12

“ " Т " 8
' A'ÿ X“ 0sss3

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

адміністративної послуги з виплати допомоги на поховання 

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом 
1 дня

4 Надання результату 
адміністративної послуги

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

в

П ротягом  
1 дня

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

в Протягом 
1 дня

Загальна кількість днів надання послуги 1
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-30
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 
—- 4 Ш & к $ 0 ё ё к о  Н.О.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з переведення виплати пенсії за новим місцем проживання

Код послуги 11-05

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбороды®, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

4 Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Заява до органу Пенсійного фонду України за новим 
місцем проживання.
2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
3. Документ про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у 
паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування.
4. Пенсійне посвідчення (при наявності).
Пенсія виплачується щомісяця, у строк не пізніше 25 числа 
місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій 
формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання 
пенсіонера в межах України організаціями, що здійснюють 
виплату і доставку пенсій, або через установи банків у 
порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
П ереведення виплати  пенсії з а  н овим  м ісцем  прож ивання.
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7 Строк надання 
послуги

Не пізніше дати виплати пенсії у наступному місяці у разі подання 
заяви до органу, що призначає пенсію, за новим місцем 
проживання (реєстрації) до дати виплати пенсії у поточному 
місяці.

8 Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної 
послуги

Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням 
особи).

9 Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1.Закон України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» (ст. 53).
2. Порядок подання та оформлення документів для 
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», затверджений постановою правління 
Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 
2005 р. за № 1566/11846.
3.Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян, затверджена наказом Міністерства юстиції 
України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрована в 
Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 
691/15382).
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

гірської сільської ради 
від 24.02.202 12
- Q — Л Ш т к й т п ё ^ о Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

адміністративної послуги з переведення виплати пенсії за новим місцем проживання 
Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради_____

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом 
1 дня

4 Надання результату 
адміністративної послуги

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області в

Не пізніше дати 
виплати пенсії у 
наступному 
місяці у разі 
подання заяви до 
органу, що 
призначає 
пенсію, за новим 
місцем 
проживання 
(реєстрації) до 
дати виплати 
пенсії у 
поточному 
місяці.

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду

в Протягом
1 Д Н Я
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України в 
Черкаській області

Загальна кількість днів надання послуги 1-30
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-30
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 
Великохутірської сільської ради 

від 24.02.2021 р. № 12 
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Ш ФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги із зміни способу виплати пенсії

Код послуги 11-06

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

4 Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

ІЛаява про перерахування пенсії на банківський рахунок 
( ф о р м а  з а я в и  д о д а є т ь с я )  або заява про припинення 
перерахування пенсії на банківський рахунок.
2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
3. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили 
про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або 
свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування.
4. Пенсійне посвідчення (при наявності).

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Зміна способу виплати пенсії.

7 Строк надання 
послуги

Не пізніше дати виплати пенсії у наступному місяці у разі подання 
заяви до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання 
(реєстрації) до дати виплати пенсії у поточному місяці.

8 Порядок та спосіб Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням
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подання документів, 
необхідних для 

отримання 
адміністративної 

послуги

особи).

9 Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1.Закон України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування».
2.Порядок виплати пенсій та грошової допомоги через 
поточні рахунки в банках, затверджений постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 № 1596 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. 
№ 662).
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ВЕЛ ЙЦл’<М,.
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням виконавчого комітету 
Великохутірської сільської ради 

^  від 24.02.2021 р. № 12

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

адміністративної послуги із зміни способу виплати пенсії

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом 
1 дня

4 Надання результату 
адміністративної послуги

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

в

Не пізніше дати 
виплати пенсії у 
наступному 
місяці у разі 
подання заяви до 
органу, що 
призначає 
пенсію

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

в Протягом
1 Д Н Я

Загальна кількість днів надання послуги 1-30
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-30

367



ЗАТВЕРДЖЕНО^ ^ С Т ^ \ Ч  * '
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
*? ^  від 24.02.2021 р. Щ 2
.' ̂  а /" 42— ШитйтфЄні^ТГО.

V' 'ч:+ / >  ~ І  1Лу .0 7
ІН ФОРМАЦШНА КАРТКА 

адміністративної послуги з призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною
Код послуги 11-07

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

4. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Заява (форма додається).
2. Документ про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний орган і мають відмітку у 
паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування.
3. Документ про страховий стаж -  трудова книжка. У 
разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у 
ній -  документи, що підтверджують наявність стажу 
(довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на 
видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, 
письмові трудові угоди і угоди з відмітками про їх 
виконання). Повний перелік таких документів визначається 
Порядком підтвердження наявного трудового стажу для 
призначення пенсій за відсутності трудової книжки або 
відповідних записів у ній, затвердженим постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637.
4. Для підтвердження заробітної плати відділом 
персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості 
про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року. За 
бажанням особи ним може подаватися довідка про заробітну
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плату за період страхового стажу до 01.07.2000 року з місця 
праці із зазначенням у ній назв первинних документів, на 
підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за 
якою можливо провести перевірку відповідності змісту 
довідки первинним документам (форма додається).
5. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, 
місце її проживання (реєстрації) та вік.
6. Документи, що підтверджують особливі заслуги. 
Документи, необхідні для встановлення пенсії членам сім’ї 
померлої особи, яка мала особливі заслуги перед Україною:
1. Документи, що підтверджують особливі заслуги 
померлої особи.
2. Свідоцтво про смерть.
3. Документи, що підтверджують родинні стосунки 3 
померлим (свідоцтво про шлюб, свідоцтва про народження 
дітей, рішення суду про встановлення родинних стосунків).
4. Копії документів, що підтверджують факт загибелі 
(смерті) під час виконання службових обов’язків у період 
проходження військової служби, служби в органах 
внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і 
підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, 
Держспецзв’язку чи Державній кримінально-виконавчій 
службі внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаного під час виконання таких 
обов’язків, військовослужбовців та осіб, зазначених у частіші 
другій статті 6 Закону України «Про пенсії за особливі 
заслуги перед Україною».

5. Оплата Безоплатно
6. Результат надання 

послуги
Призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною.

7. Строк надання 
послуги

Не пізніше 10 календарних днів з дня надходження документів до 
органу, що призначає пенсію.
Повідомлення про відмову в призначенні пенсії із зазначенням 
причин відмови та порядку оскарження орган, що призначає пенсії, 
видає або надсилає заявникові не пізніше 5 календарних днів після 
винесення відповідного рішення.

8. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної 
послуги

Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням 
особи).

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Закон України «Про пенсійне забезпечення»
2.Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування».
3.Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною». 
.Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637 «Про 
затвердження Порядку наявного трудового стажу для призначення 
пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у 
ній».
5. Порядок подання та оформлення документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
затверджений постановою правління Пенсійного фонду України 
від 25.11.2005 № 22-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції 
України 27 грудня 2005 р. за № 1566/11846.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради
від 24.02.202Д р. № 12 

ренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

адміністративної послуги з призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною 
Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

В Протягом 
1 дня

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

В Протягом 
1 дня

4 Надання результату 
адміністративної послуги

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області в

Не пізніше 10 
календарних днів 
з дня
надходження 
документів до 
органу, що 
призначає пенсію. 
Повідомлення про 
від мову в 
призначенні пенсії 
із зазначенням 
причин відмови та 
порядку
оскарження орган, 
що призначає 
пенсії, видає або
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надсилає 
заявникові не 
пізніше 5 
календарних днів 
після винесення 
відповідного 
рішення.

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

В Протягом 
1 дня

Загальна кількість днів надання послуги 5-10
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 10
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ВЕЛИКО*. ЗАТВЕРДЖЕНО
¥  °Ь/  ІЧ,+":- рішенням виконавчого комітету

8 {  ; Vg. Великохутірської сільської ради* / І і і і /| I \ V, £
»

З -̂-03583

від 2 4 .0 ^ g 3 1 р. № 12 
їкаренко Н.О.

Л і
ін ф о р м а ц ій н а  к а р т к а

адміністративної послуги із перерахунку призначених пенсій
Код послуги 11-08

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

4 Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Заява (форма додається).
2. Документ про страховий стаж -  трудова книжка. У 
разі відсутності трудової книжки або відповідних записів у 
ній -  документи, що підтверджують наявність стажу 
(довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на 
видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, 
письмові трудові угоди і угоди з відмітками про їх 
виконання).
3. Для підтвердження заробітної плати відділом 
персоніфікованого обліку надаються індивідуальні відомості 
про застраховану особу за період з 01 липня 2000 року. За 
бажанням особи ним може подаватися довідка про заробітну 
плату за період страхового стажу до 01.07.2000 року з місця 
праці із зазначенням у ній назв первинних документів, на 
підставі яких її видано, їх місцезнаходження та адреси, за 
якою можливо провести перевірку відповідності змісту 
довідки первинним документам (форма додається).
4. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу, 
місце її проживання (реєстрації) та вік.
5. Документ про перебування на утриманні заявника 
непрацездатних членів сім’ї.
6. Документи про визнання заявника ветераном війни,
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особою, на яку поширюється дія Закону України "Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", або особою, 
яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (для 
підвищення пенсій згідно зі статтями 12-16 Закону України 
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту").
7. Документи про визнання особи такою, що має 
особливі заслуги перед Батьківщиною (для підвищення пенсії 
відповідно до статті 9 Закону України "Про основні засади 
соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні").
8. Документи про визнання заявника реабілітованим або 
членом його сім’ї, якого було примусово переселено (для 
підвищення пенсії згідно з пунктом "г" статті 77 Закону 
України "Про пенсійне забезпечення").
9. Документи про надання статусу особи, яка проживає, 
працює (навчається) на території населеного пункту, якому 
надано статус гірського (для підвищення пенсії згідно зі 
статтею бЗакону України "Про статус гірських населених 
пунктів в Україні").
10. Документи про надання статусу учасника ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС чи потерпілого від 
Чорнобильської катастрофи (для призначення додаткової 
пенсії відповідно до Закону України "Про статус і соціальний 
захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи").
11. Експертний висновок щодо встановлення причинного 
зв’язку смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших 
шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС 
(для призначення компенсаційної виплати відповідно до 
статті 52 Закону України "Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи").
12. Документи про нагородження нагрудним знаком 
"Почесний донор України", "Почесний донор СРСР" (для 
встановленім надбавки відповідно до Закону України "Про 
донорство крові та її компонентів").
13. Висновок лікарсько-консультаційної комісії про 
необхідність постійного стороннього догляду (для 
встановлення надбавки на догляд відповідно до постанови 
Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654 
"Про підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян").
14. Документи про визнання особи жертвою нацистських 
переслідувань або дружиною (чоловіком) померлої жертви 
нацистських переслідувань (для підвищення пенсії або 
щомісячного довічного грошового утримання згідно зі 
статтями 6-1-6-4 Закону України "Про жертви нацистських 
переслідувань").
15. Документ про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків непрацездатним членам 
сім’ї (для призначення надбавки на непрацездатних членів 
сім’ї) (за наявності).
16. Акт про нещасний випадок, пов’язаний з 
виробництвом (форма Н-1, наведена у додатку 4 до Порядку 
проведення розслідування та ведення обліку нещасних
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випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
ЗО листопада 2011 року № 1232) (для призначення членам 
сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного 
випадку на виробництві або професійного захворювання, 
доплати до пенсії у зв'язку із втратою годувальника, в розмірі 
прожиткового мінімуму, встановленого законом для осіб, які 
втратили працездатність).
17. Документи, що підтверджують особливі заслуги перед 
Україною (для встановлення пенсії за особливі заслуги перед 
Україною відповідно до Закону України «Про пенсії за 
особливі заслуги перед Україною»).
При призначенні пенсії за особливі заслуги перед Україною у 
разі втрати годувальника надаються також документи, 
передбачені підпунктами 2-4, 6, 7, 9, 11 пункту 2.3 розділу II 
Порядку подання та оформлення документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
затверджений постановою правління Пенсійного фонду 
України від 25.11.2005т№ 22-1, (якщо вони відсутні у 
пенсійній справі особи, якій призначається пенсія, або 
пенсійній справі померлого годувальника).
У разі смерті військовослужбовця, поліцейського, особи 
начальницького або рядового складу органів внутрішніх 
справ, особи начальницького або рядового складу державної 
пожежної охорони, особи начальницького або рядового 
складу органів і підрозділів цивільного захисту, особи 
начальницького складу податкової міліції, особи 
начальницького або рядового складу Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України, особи 
начальницького або рядового складу Державної кримінально- 
виконавчої служби України надаються документи, які 
підтверджують факт загибелі (смерті) при виконанні 
службових обов’язків під час проходження військової 
служби, служби в Національній поліції, служби в органах 
внутрішніх справ, державній пожежній охороні, органах і 
підрозділах цивільного захисту, податковій міліції, 
Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації 
України чи Державній кримінально-виконавчій службі 
України внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаного під час виконання цих обов’язків, 
і посмертного нагородження державними нагородами 
України або колишнього Союзу PCP, зазначеними у статті 1 
Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед 
Україною».
18. Документи про визнання особи постраждалим 
учасником Революції Гідності.
19. При зміні групи інвалідності орган, що призначає 
пенсію, додає до пенсійної справи виписку з акта огляду 
МСЕК про зміну групи інвалідності.

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Перерахунок призначеної пенсії.
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7 Строк надання 
послуги

Не пізніше 10 календарних днів з дня надходження документів до 
органу, що призначає пенсію.

Довідково. Перерахунок призначеної пенсії провадиться в такі 
строки:
- у разі виникнення права на підвищення пенсії - з першого числа 
місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо 
відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 
15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо 
заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 
числа;
- у разі настання обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії,
- з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони 
мали місце до 15 числа включно, і з першого числа наступного 
місяця, якщо вони мали місце після 15 числа.

8 Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної 
послуги

Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням 
особи).

9 Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Закон України «Про пенсійне забезпечення» (зокрема, 
статті 69-70, 74, 78, 84, 98, 99).
2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» (зокрема, статті 42-45).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 
№ 637 «Про затвердження Порядку підтвердження наявного 
трудового стажу для призначення пенсій за відсутності 
трудової книжки або відповідних записів у ній».
4. Порядок подання та оформлення документів для 
призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону 
України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», затверджений постановою правління 
Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 
2005 р. за № 1566/11846.
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. .. % Е̂ЛИЙОї
cTfa, ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 
Великохутірської сільської ради 

від 24.02.2021 р. № 12 
НШ йкяЄрйко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

адміністративної послуги із зміни способу виплати пенсії

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом
1 ДНЯ

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом 
1 дня

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом 
1 дня

4 Надання результату 
адміністративної послуги

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

в

Не пізніше 10 
календарних 
днів з дня 
надходження 
документів до 
органу, що 
призначає 
пенсію.

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

в Протягом
1 ДНЯ

Загальна кількість днів надання послуги 1-10
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-10
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' :ТЬ>-s* с.
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 
Великохутірської сільської ради 

від 24.02.2021 р. № 12 
2̂---а—UfeffitäpeiftCÖ^.O.

і* ,.. Т "  W
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

адміністративної послуги з виплати пенсії за довіреністю
Код послуги 11 -09

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

та/або центру надання адміністративних послуг
1 Місцезнаходження

ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg. org. ua

4. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1.Заява про перерахування пенсії на банківський рахунок 
(іф о р м а  з а я в и  д о д а є т ь с я )  або заява про припинення 
перерахування пенсії на банківський рахунок.
2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
3. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили 
про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або 
свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування.
4. Пенсійне посвідчення (при наявності).
5. Довіреність посвідчена нотаріально.
Якщо в населеному пункті немає нотаріусів, довіреність 
особи на одержання пенсії може посвідчити уповноважена на 
це посадова особа органу місцевого самоврядування.

5. Оплата Безоплатно
6, Результат надання 

послуги
Виплата пенсії за довіреністю

7. Строк надання 
послуги

Не пізніше дати виплати пенсії у насту пному місяці у разі подання 
заяви до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання 
(реєстрації) до дати виплати пенсії у поточному місяці.

8. Порядок та спосіб 
подання документів,

Особисто або через представника за довіреністю (з посвідченням 
особи).
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необхідних для 
отримання 

адміністративної 
послуги

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Закон України «Про пенсійне забезпечення»
2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування»
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
.  від 24.02.2021 р. №12

—g ----

ТЕХНОЛОГ ІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

адміністративної послуги з виплати пенсії за довіреністю 
Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Уповноважений 
представник ГУ 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Уповноважений 
представник 
Головного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

В Протягом 
1 дня

4 Надання результату 
адміністративної послуги

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

в

Не пізніше дати 
виплати пенсії у 
наступному 
місяці у разі 
подання заяви до 
органу, що 
призначає 
пенсію

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області

в Протягом 
1 дня

Загальна кількість днів надання послуги 1-30
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-30
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рішенням виконавчого комітету 
Великохутірської сільської ради 

' ................................ №  12

ЗАТВЕРДЖЕНО

адміністративної послуги з поновлення виплати пенсії
Код послуги 11-10

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

4. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1.Заява про перерахування пенсії на банківський рахунок 
(іф о р м а  з а я в и  д о д а є т ь с я ) або заява про припинення 
перерахування пенсії на банківський рахунок.
2. Паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
3. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні 
переконання відмовляються від прийняття реєстраційного 
номера облікової картки платника податків та повідомили 
про це відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або 
свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування.
4. Пенсійне посвідчення (при наявності).

При поновленні виплати пенсії та переведенні з 
одного виду пенсії на інший до наявних документів особа 
може додати:

1) документи про страховий стаж за період роботи до 
01 січня 2004 року, який не врахований у пенсійній справі, у 
тому числі після призначення пенсії;

2) довідку про заробітну плату відповідно до абзаців 
другого і третього підпункту 3 пункту 2.1 Порядку подання 
та оформлення документів для призначення (перерахунку) 
пенсій відповідно до Закону України «Про
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загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»;
3) документи про обставини, що впливають на розмір

пенсії.

При поновленні виплати пенсії по інвалідності орган, що 
призначає пенсію, додає до пенсійної справи виписку з акту 
огляду МСЕК про встановлення групи інвалідності.

5. Оплата Безоплатно
6. Результат надання 

послуги
Поновлення виплати пенсії

7. Строк надання 
послуги

Не пізніше дати виплати пенсії у наступному місяці у разі подання 
заяви до органу, що призначає пенсію, за місцем проживання 
(реєстрації) до дати виплати пенсії у поточному місяці.

8. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної 
послуги

Особисто

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

1. Закон України «Про пенсійне забезпечення»
2. Закон України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування»
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

- ^ —ШинїЙреійдгії:

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

адміністративної послуги з виплати пенсії за довіреністю

Дентр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Головного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом 
1 дня

4 Надання результату 
адміністративної послуги

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

в

Не пізніше дати 
виплати пенсії у 
наступному 
місяці

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

в Протягом 
1 дня

Загальна кількість днів надання послуги 1-30
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-30
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 1 
^г-4ШнкарЄнко

■
- ̂ РДГНА * A S

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги з виплати недоотриманої пенсії

Код послуги 11-11

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg.org. ua

4. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

При зверненні за недоотриманою пенсією до спливу шести 
місяців від дня смерті пенсіонера надаються:
1) свідоцтво про смерть;
2) документи, які підтверджують родинні стосунки та 
спільне проживання з пенсіонером на день його смерті, а 
також (в разі потреби) довідку про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи.
За документи, що підтверджують спільне місце проживання, 
приймаються:
1) паспорт заявника із реєстрацію адреси проживання, 
спільною з пенсіонером;
2) довідка уповноважених органів з місця проживання, у 
тому числі органів місцевого самоврядування, або інші 
документи, які підтверджують проживання з пенсіонером на 
день його смерті.
Належність до кола членів сім’ї (діти, батьки, подружжя) 
підтверджуються штампами у паспорті або свідоцтвом про 
народження, або свідоцтвом про шлюб, або рішеннями суду.
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Після спливу шести місяців з дня смерті отримати 
недоодержану пенсію померлого пенсіонера можливо за 
умови надання до управління Пенсійного фонду України, в 
якому пенсіонер перебував на обліку та яке здійснювало 
виплату допомоги на поховання, свідоцтва про право на 
спадщину, де спадковим майном зазначено пенсію померлого 
пенсіонера.

Сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася 
недоотриманою у зв’язку з його смертю, виплачується -  по 
місяць смерті включно. Звернення за недоотриманою пенсією 
має бути протягом шести місяців після смерті. Після спливу 
шести місяців з дня смерті отримати недоодержану пенсію 
померлого пенсіонера можливо за умови надання до 
управління Пенсійного фонду України, в якому пенсіонер 
перебував на обліку та яке здійснювало виплату допомоги на 
поховання, свідоцтва про право на спадщину, де спадковим 
майном зазначено пенсію померлого пенсіонера.

5. Оплата Безоплатно
6. Результат надання 

послуги
Виплата пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася 
недоотриманою у зв’язку з його смертю.

7. Строк надання 
послуги

Послуга надається в день звернення з необхідними 
документами

8. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання 
адміністративної 
послуги

Заява про виплату недоотриманої пенсії у зв’язку зі смертю 
пенсіонера подається особою до органу, що призначає 
пенсію, в якому померлий пенсіонер перебував на обліку як 
одержувач пенсії.

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування»,
ЗУ «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової 
служби, та деяких інших осіб», «Про адміністративні 
послуги»
Закон України «Про пенсійне забезпечення»
Порядок подання та оформлення документів для призначення 
(перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», 
затверджений постановою правління Пенсійного фонду 
України від 25.11.2005 № 22-1 та зареєстрований в 
Міністерстві юстиції України 27.12.2005 р. за № 1566/11846, 
Наказ Пенсійного фонду України від 18.03.2013 р. № 32 «Про 
реалізацію Закону України «Про адміністративні послуги».

\
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 pjf« 12 

ТІЗйнкарейко H. О.

ТЕХНОЛОГИНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

адміністративної послуги з виплати недоотриманої пенсії

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом
1 Д Н Я

4 Надання результату 
адміністративної послуги

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

в Протягом
1 Д Н Я

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

в Протягом 
1 дня

Загальна кількість днів надання послуги 1
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-30
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. №Д2 

іЙЙНк^рЄїи

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги з прийому заяв про надання допомоги у витребуванні 

документів, необхідних для підтвердження страхового стажу, заробітної плати для
призначення (перерахунку) пенсій

Код послуги 11-12

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

ВРМ
19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

ВРМ
Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg.org.ua

4. Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

Для отримання допомоги у витребуванні довідок подаються
такі документи:
паспорт (копія стор. 1,2,11);
ідентифікаційний номер (копія);
трудова книжка (копія);
трудова книжка колгоспника (в разі наявності) (копія); 
інформація, щодо місця знаходження організації, з якої 
необхідно витребувати всі необхідні довідки

5. Оплата Безоплатно
6. Результат надання 

послуги
Отримання довідок по запиту

7. Строк надання 
послуги

30 календарних днів

8. Порядок та спосіб 
подання документів, 
необхідних для 
отримання

Документи подаються особисто або надсилаються поштою

386

mailto:vhutir_edr@ukr.net
https://vhutirotg.org.ua


адміністративної
послуги

9. Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

ЗУ N 1058-IV від 09.07.2003 «Про загальнообов'язкове 
державне пенсійне страхування»
Закон України «Про пенсійне забезпечення»
Постанова Кабінету Міністрів України № 637 від 12.08.1993 
Про затвердження Порядку підтвердження наявного 
трудового стажу для призначення пенсій за відсутності 
трудової книжки або відповідних записів у ній», Постанова 
Правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25.11.2005 
«Про затвердження Порядку подання та оформлення 
документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно 
до ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування», Постанова Правління Пенсійного фонду 
України № 13-1 від 30.07.2015 «Про організацію прийому та 
обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного 
фонду України»

387



A S  5,'£ЛИКо£ ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

\ А  Великохутірської сільської ради 
!=: *  від 24.02.2021 p jte  12

^  -  -Q—^ЩиЙка&ЙкоНО.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

адміністративної послуги з виплати недоотриманої пенсії

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

В Протягом
1 Д Н Я

4 Надання результату 
адміністративної послуги

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

в
ЗО календарних 
днів

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській області

в Протягом
1 Д Н Я

Загальна кількість днів надання послуги 1
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-30
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради

ІНФОРМАЦІЙНА КА 
адміністративної послуги з прийому документів для проведення попередньої оцінки 

права особи на призначення пенсії, її перерахунок
Код послуги 11-13

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
та/або центру надання адміністративних послуг

1 Місцезнаходження
ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https ://vhutirotg. org.ua

4 Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Заява на отримання адміністративної послуги (в 
письмовій, усній чи електронній формі, довільної форми)
2. Документ, що посвідчує особу
3. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків або право здійснювати будь-які платежі 
за серією та/або номером паспорта, або свідоцтва про 
загальнообов'язкове соціальне страхування чи пенсійного 
посвідчення.
4. № телефону, адреса одержувача послуги

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Подання документів для проведення попередньої оцінки права 
особи на призначення пенсії, її перерахунок, подання заяв про 
надання допомоги у витребуванні документів, необхідних для 
підтвердження страхового стажу, заробітної плати для 
призначення (перерахунку) пенсії, подання заяв та документів 
щодо: переведення виплати пенсії за новим місцем проживання, 
виплати пенсії за довіреністю, зміни способу виплати пенсії тощо.

7 Строк надання 
послуги

Найкоротший строк, що не перевищує 30 календарних
Д Н ІВ

8 Порядок подання Письмова заява подається особисто суб’єктом звернення або
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документів, 
необхідних для 
отримання послуги

його представником (законним представником), надсилається 
поштою, а в разі надання адміністративних послуг в 
електронній формі - з використанням Єдиного державного 
вебпорталу електронних послуг, у тому числі через 
інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та 
органів місцевого самоврядування.

9 Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

Закон України «Про адміністративні послуги».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування».
Закон України «Про пенсійне забезпечення»
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

- ^ - ^ ^ - ^ ТШні^ренко Н.О.

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

з прийому документів для проведення попередньої оцінки права особи на
призначення пенсії, її перерахунок

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

У повноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом
1 Д Н Я

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

4 Надання результату У повноважений в Найкоротший
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адміністративної послуги представник
Г оловного
управління
пенсійного фонду
України в
Черкаській
області,
адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

строк, що не 
перевищує ЗО 
календарних

Д Н ІВ

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

Загальна кількість днів надання послуги 1
Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-30
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № 12 

g -_ m Hiii€gpeiHg»H .O .іврен^оей.'

ІНФОРМАЦІЙНА к а р т к а
адміністративної послуги з забезпечення доступу до електронних сервісів Пенсійного 

фонду України, надання допомоги в користуванні ними
Код послуги 11-14

Центр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

та/або центру надання адміністративних послуг
1 Місцезнаходження

ЦНАП

ВРМ

19854, вул. Куниці, 10, с. Великий Хутір, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

19835, вул. Незалежності, 12, с. Безбородьки, 
Золотоніський р-н,Черкаська обл.

2 Інформація щодо 
режиму роботи 
ЦНАП

ВРМ

Понеділок- вівторок з 8-00 год. до 16-30 год. 
Середа з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08-00 год. до 20-00 год.
П’ятниця з 8-00 год. до 16-00 год 
Субота, неділя - вихідні дні 
ЦНАП працює без перерви на обід;

Вівторок з 08.00 год. до 16.00 год.
Четвер з 08.00 год. до 16.00 год.
ВРМ ЦНАП працює без перерви на обід

3 Телефон, адреса 
електронної пошти та 
веб-сайт

Телефон (04738) 96-4-31,96-6-31, +38097-210-11-09 
Адреса електронної пошти: vhutir_edr@ukr.net 
Веб-сайт: https://vhutirotg. or g. ua

4 Перелік документів, 
необхідних для 
надання послуги та 
вимоги до них. 
Умови отримання 
послуги.

1. Заява на отримання адміністративної послуги (в 
письмовій, усній чи електронній формі, довільної форми)
2. Документ, що посвідчує особу
3. Документ про присвоєння реєстраційного номера облікової 
картки платника податків або право здійснювати будь-які платежі 
за серією та/або номером паспорта, або свідоцтва про 
загальнообов'язкове соціальне страхування чи пенсійного 
посвідчення.
4. № телефону, адреса одержувача послуги

5 Оплата Безоплатно
6 Результат надання 

послуги
Реєстрація на вебпорталі

7 Строк надання 
послуги

Найкоротший строк, що не перевищує ЗО календарних
Д Н ІВ

8 Порядок подання 
документів, 
необхідних для 
отримання послуги

Особисто суб’єктом звернення

9 Акти законодавства 
щодо надання 
послуги

Закон України «Про адміністративні послуги».
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування».
Закон України «Про пенсійне забезпечення»
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням виконавчого комітету 

Великохутірської сільської ради 
від 24.02.2021 р. № Е 

инкаренко

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

з прийому документів для проведення попередньої оцінки права особи на
призначення пенсії, її перерахунок

Нентр надання адміністративних послуг Великохутірської сільської ради

№
п/п Етапи послуги

Структурний 
підрозділ, 

відповідальна 
посадова особа

Дія
В - виконує, 
У-бере участь 
П - погоджує, 
3 - затверджує

Термін
виконання

(днів)

1 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

2 Формування справи, занесення 
даних до реєстру

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 днів

3 Передача пакету документів 
до Г оловного управління 
пенсійного фонду України в 
Черкаській області

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

4 Надання результату У повноважений в Найкоротши

394



адміністративної послуги представник
Г оловного
управління
пенсійного фонду
України в
Черкаській
області,
адміністратор
центру надання
адміністративних
послуг

й строк, що 
не перевищує

з о

календарних
Д Н ІВ

5 Запис у бланку проходження 
документів та повідомлення 
про це замовника.

Уповноважений 
представник 
Г оловного 
управління 
пенсійного фонду 
України в 
Черкаській 
області, 
адміністратор 
центру надання 
адміністративних 
послуг

В Протягом 
1 дня

Загальна кількість днів надання послуги 1

Загальна кількість днів передбачена чинним законодавством 1-30
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