

          Додаток 1  до рішення
          Шполянської міської ради
          від 18.04.2019 № 37-22/VIII
                                                                              (зі змінами )

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаються через 
відділ «Центр надання адміністративних послуг»
 Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади


№ з/п
Код послуги
Назва адміністративної послуги
Законодавчі акти України, якими передбачено надання адміністративної послуги

01
Реєстрація місця проживання

1
01-01
Реєстрація місця проживання особи
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
2
01-02
Зняття з реєстрації місця проживання особи

3
01-03
Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи

4
01-04
Реєстрація місця перебування особи


02
Паспортні послуги

5
02-01
Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі книжечки) фотокартки при досягненні громадянином 25- або 45-річного віку
Положення про паспорт громадянина України, затверджене постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 року 
№ 2503-ХІІ

03
Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно

6
03-01
Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»

7
03-02
Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

8
03-03
Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

9
03-04
Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна


10
03-05
Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

11
03-06
Заборона вчинення реєстраційних дій

12
03-07
Державна реєстрація інших (відмінного від права власності) речового права  на нерухоме майно


13
03-08
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)


04
Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

14
04-01

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
15
04-02
Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім громадського формування)

16
04-03
Державна реєстрація 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

17
04-04
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування);

18
04-05
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

19
04-06
Державна реєстрація  створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського формування)

20
04-07
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

21
04-08
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням

22
04-09
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім громадського формування)



23
04-10
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації (крім громадського формування)


24
04-11
Державна реєстрація фізичної особи підприємцем

25
04-12
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)

26
04-13
Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім громадського формування)

27
04-14
Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

28
04-15
Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування)

29
04-16
Державна реєстрація 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)
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
30
04-17
Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту  на діяльність на підставі власного установчого документу (крім громадського формування)

31
04-18
Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту (крім громадського формування)

32
04-19
Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського формування).

33
04-20
Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”





05
Адміністративні послуги, що надаються Головним управлінням Держгеокадастру у Черкаській області 

34
05-01
Видача витягу з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки
Закон України «Про оцінку землі»
35
05-02
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення з видачею витягу
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»
36
05-03
Внесення до Державного земельного  кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на  яку поширюються права суборенди, сервітуту з видачею витягу
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»
37
05-04
Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання)
Земельний  кодекс України
38
05-05
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»
39
05-06
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»
40
05-07
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»
41
05-08
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»
42
05-09
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану).
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»
43
05-10
Внесення до Державного земельного  кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»
44
05-11
Внесення до Державного земельного  кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»
45
05-12
Внесення до Державного земельного  кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»
46
05-13
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»
47
05-14
Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу
Закон України «Про Державний земельний  кадастр України «Про землеустрій»
48
05-16
Видача відомостей з документації  із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою
Закон України «Про землеустрій»

49
05-17
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»
50
05-18
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у  у формі довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території)»
Закон України «Про Державний земельний  кадастр»

















06
Адміністративні послуги, що надаються Шполянським районним відділом державної реєстрації актів цивільного стану Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції  (м.Київ)

51
06-01
Державна реєстрація народження 
Сімейний кодексУкраїни, 









07
Місцеві послуги

52
07-01
Прийняття рішення про передачу у власність земельної ділянки із земель комунальної власності (технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки)
Земельний кодекс України, Закон України «Про державний земельний кадастр», Закон України «Про землеустрій»
53
07-02
Прийняття рішення про передачу у власність земельної ділянки із земель комунальної власності (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки)
Земельний кодекс України,
Закон України «Про землеустрій»
54
07-03
Прийняття рішення про передачу в оренду земельних ділянок, що перебувають у  комунальній власності (технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки для передачі в оренду)
Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про оренду землі»
55
07-04
Прийняття рішення про передачу в оренду земельної ділянки із земель комунальної власності (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі в оренду)
Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про оренду землі»
56
07-05
Прийняття рішення про передачу у постійне користування земельної ділянки із земель комунальної власності (технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення)меж земельної ділянки для передачі в постійне користування)
Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій»
57
07-06
Прийняття рішення про передачу у постійне користування земельної ділянки із земель комунальної власності (проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у постійне користування)
Земельний кодекс України, Закон України «Про землеустрій»
58
07-07
Прийняття рішення про надання згоди на (встановлення) відновлення меж земельної ділянки, яка перебуває у комунальній власності (для присвоєння кадастрового номера земельній ділянці)
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»
59
07-08
Прийняття рішення про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  ділянок в натурі (на місцевості) (для присвоєння кадастрового номера земельній ділянці)
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

60
07-09
Прийняття рішення про припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на користь територіальної громади
Земельний кодекс України
Закон України «Про оренду землі»
61
07-10
Прийняття рішення про припинення права постійного користування  на земельну ділянку у разі добровільної відмови землекористувача землі на користь територіальної громади
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

62
07-11
Прийняття рішення про розірвання договору  оренди на земельну ділянку у разі добровільної відмови орендаря
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про оренду землі»

63
07-12
Прийняття рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у власність
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

64
07-13
Прийняття рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  для передачі в оренду

Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про оренду землі»
65
07-14
Прийняття рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для передачі у постійне користування
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»
66
07-15
Прийняття рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для викупу
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»
67
07-16
Прийняття рішення про продаж земельної ділянки комунальної власності
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»
68
07-17
Прийняття рішення про надання згоди на поділ земельних ділянок комунальної власності
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій» 
69
07-18
Прийняття рішення про погодження технічної документації із землеустрою  щодо поділу земельних ділянок комунальної власності
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій» 
70
07-19
Прийняття рішення про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки у межах населених пунктів
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій» 
71
07-20
Прийняття рішення про поновлення (продовження) договору оренди землі


Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій» 
Закон України «Про оренду землі»

72
07-21
Прийняття рішення про надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки в суборенду
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій» 
Закон України «Про оренду землі»

73
07-22
Прийняття рішення про внесення змін до договору оренди землі
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій» 
Закон України «Про оренду землі»

74
07-23
Прийняття рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває в оренді
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій» 
Закон України «Про оренду землі»

75
07-24
Прийняття рішення про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває у власності
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

76
07-25
Прийняття рішення про надання  згоди на об’єднання земельних ділянок комунальної власності

Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

77
07-26
Прийняття рішення про погодження технічної документації із землеустрою щодо об’єднання земельних ділянок комунальної власності
   Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

78
07-27
Прийняття рішення про надання  дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

79
07-28
Прийняття рішення про погодження технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту  
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

80
07-29
Прийняття рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для викупу. 

Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

81
07-30
Прийняття  рішення про надання дозволу на викуп земельної ділянки комунальної власності
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

82
07-31
Прийняття рішення про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  (для формування земельної ділянки)
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

83
07-32
Прийняття рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (для формування земельної ділянки).
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

84
07-33
Про надання дозволу на розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

85
07-34
Про погодження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель.
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

86
07-35
Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 
Житловий Кодекс України
87
07-36
Надання одноразової грошової допомоги громадянам, що зареєстровані на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади 
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"
88
07-37
Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого, зареєстрованого на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.

ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"
Постанова КМУ
«Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»
89
07-38
Надання дозволу на звільнення (часткове звільнення) від плати за харчування учнів навчальних закладів загальної середньої освіти  Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади.
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім"ям"
90
07-39
Надання пільг з оплати за харчування  в дошкільних навчальних закладах Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім"ям"
91
07-40
Надання  грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім"ям"
92
07-41
Відшкодування за проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю, що проходять лікування в КЗ «Черкаська обласна лікарня Черкаської обласної ради» філія відділення нефрології та діалізу м. Звенигородка
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України
93
07-42
Надання грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"
94
07-43
Відшкодування за проїзд хворим  дітям-інвалідам з діагнозом дитячий церебральний параліч, що проходять реабілітацію в Звенигородській загальноосвітній школі-інтернат I-III ступенів – спортивний ліцей Звенигородської районної ради Черкаської області та осіб, які супроводжують
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України
95
07-44
Надання допомоги у  вирішенні матеріально-побутових,  медичних проблем дітей-інвалідів з діагнозом дитячий церебральний параліч (ДЦП)
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний кодекс України
96
07-45
Видача довідки про участь у приватизації житла державного житлового фонду.
ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення реалізацію житлових прав мешканців гуртожитків»
97
07-46
Видача особі рішення про призначення її опікуном або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, цивільна дієздатність якої обмежена.

ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні"


Видача документів дозвільного характеру

98
07-47
Надання дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади
Положення про порядок надання  дозволу на виїзну (виносну) торгівлю та проведення ярмарків на території Шполянської міської ради ОТГ 
99
07-48
Надання дозволу на розроблення детального плану територій на земельну ділянку
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
100
07-49
Присвоєння, уточнення або зміна поштової адреси об’єктам нерухомості на території Шполянської міської ради об’єднаної територіальної громади
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості у Шполянській міській раді ОТГ
101
07-50
Погодження наміру та надання дозволу на отримання містобудівних умов та обмежень щодо забудови земельної ділянки
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
102
07-51
Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклам
ЗУ «Про рекламу», постанова КМУ «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами»
103
07-52
Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами
ЗУ «Про рекламу», постанова КМУ «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами»

104
07-53
Видача дубліката дозволу на розміщення зовнішньої реклами
ЗУ «Про рекламу», постанова КМУ «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами»
105
07-54
Анулювання дозволу розміщення зовнішньої реклами за заявою суб’єкта господарювання
ЗУ «Про рекламу», постанова КМУ «Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами»
106
07-55
Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери обслуговування
ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»
107
07-56
Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою
ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» , Постанова КМУ
«Про затвердження типового порядку видачі дозволів на порушення об’єктів благоустрою, або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів» 
108
07-57
Надання дозволу на розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності
ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ «Про благоустрій населених пунктів» ,
ЗКУ, Порядок розміщення тимчасових споруд для впровадження підприємницькї діяльності у м.Шпола, затвердженого рішенням Шполянської міської ради 
№10-8/VIII від 06.12.2017

109
07-58
Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

110
07-59
Прийняття рішення про передачу земельних ділянок в оренду
Земельний кодекс України
Закон України «Про землеустрій»

111
07-60
Надання дозволу на призначення опікунів та піклувальників над повнолітніми особами
Цивільний кодекс України
112

07-61
Надання висновку (рішення) органу опіки та піклування щодо визначення способів участі у вихованні дитини того з батьків, хто проживає окремо
Цивільний кодекс України
113
07-62
Встановлення опіки, піклування та відповідність її/його інтересам дитини
Цивільний кодекс України
114
07-63
Надання висновку (рішення) органу опіки та піклування щодо визначення місця проживання дитини
Цивільний кодекс України
115
07-64
Обстеження житлово-побутових умов проживання та виховання малолітніх (неповнолітніх) дітей
Цивільний кодекс України
116
07-65
Надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування
Цивільний кодекс України
117
07-66
Надання висновку органу опіки та піклування про доцільність позбавлення батьківських прав
Цивільний кодекс України
118
07-67
Надання рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї та влаштування до неї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Укладення договору про влаштування прийомних дітей на виховання та спільне проживання у прийомну сім’ю
Цивільний кодекс України
119
07-68
Тимчасове влаштування дитини, позбавленої батьківського піклування
Цивільний кодекс України
120
07-69
Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина
Цивільний кодекс України
121
07-70
Надання висновку  органу опіки та піклування про доцільність поновлення батьківських прав
Цивільний кодекс України
122
07-71
Розв’язання  спору між батьками щодо визначення імені, прізвища, по батькові, зміну прізвища дитини
Цивільний кодекс України
123
07-72
Надання висновку органу опіки та піклування про цільове (нецільове) витрачання аліментів на утримання дитини
Цивільний кодекс України









08
Послуги соціального характеру 

124
08-01
Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею
Закон України „Про психіатричну допомогу” від 22.02.2000 № 1489- IІІ (зі змінами)
125
08-02
Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
126
08-03
Призначення допомоги при народженні дитини
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
127
08-04
Призначення допомоги при усиновленні дитини
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
128
08-05
Призначення допомоги на дітей одиноким матерям
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
129
08-06

Призначення допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування
Закон України „Про державну допомогу сім’ям з дітьми”     від 21.11.1992 № 2811-ХІІ
130
08-07
Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

Закон України „Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям” від 01.06.2000 № 1768- ІІІ
131

08-08
Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме
Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ                (зі змінами)
132
08-09
Призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях
Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІI
133
08-10
Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
Закон України „Про житлово-комунальні послуги” від 09.11.2017 № 2189-VIII
134
08-11
Призначення грошової компенсації вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян
Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993       № 3551-XII, «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 № 1584-ІІІ, «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993 № 3721-ХІІ (зі змінами).
135
08-12
Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд
Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV
136
08-13
Надання пільг на придбання твердого палива та скрапленого газу
Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” від 22.10.1993 № 3551-XII, „Про жертви нацистських переслідувань” від 23.03.2000   № 1584-III, „Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні” від 16.12.1993 № 3721-XII, „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII, „Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист” від 24.03.1998 № 203/98-ВР, „Про освіту” від 05.09.2017 № 2145-VIII, „Про бібліотеки і бібліотечну справу” від 27.01.1995 № 32/95-ВР, „Про захист рослин” від 14.10.1998        № 180-XIV, „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-III, „Про культуру” від 14.12.2010 № 2778-VI, „Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 № 2801-XII (далі – закони України)
137
08-14
Призначення та виплати одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та учасників ліквідації наслідків інших ядерних аварій, осіб, які брали участь у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт, смерть яких пов’язана з участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і виконанні на них регламентних робіт; одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою
Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII
138
08-15
Призначення та виплати компенсацій та допомоги особам, які є учасниками ліквідації наслідків аварії  на Чорнобильській АЕС, учасниками ліквідації ядерних аварій, потерпілими від Чорнобильської катастрофи, потерпілими від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1,2 та 3, дітям, потерпілим від Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи та їх батькам
Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII
139
08-16
Постановка на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями
Закони України ,,Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 № 2961-IV; ,,Про гуманітарну допомогу” від 22.10.1999 № 1192-XIV; ,,Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-XII
140
08-17
Надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації)
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 № 2961-IV
141
08-18
Виплата деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування
Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993 № 3551-ХІІ, «Про жертви нацистських переслідувань» від 23.03.2000 №1584-ІІІ,  ЗУ «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991 № 796-ХІІ
4. ЗУ«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 № 875-ХІІ.
142
08-19
Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати-героїня”
Указ Президента України від 25.12.2007 № 1254 „Про  одноразову винагороду жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”
143
08-20
Надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг
Закон України „Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” від 20.10.2014 № 1706-VII
144
08-21
Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій та збройного конфлікту
Закон України „Про волонтерську діяльність” від 19.04.2011 № 3236-VI
145
08-22
Виплата одноразової компенсації за шкоду, заподіяну внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій, ядерних випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, та щорічної допомоги на оздоровлення деяким категоріям громадян
Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII
146
08-23
Надання щорічної грошової допомоги для компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам та закладам відпочинку, здійснення доплат за рахунок власних коштів, виплати грошової компенсації громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
Закон України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” від 28.02.1991 № 796-XII
147
08-24
Оплати послуг патронатного вихователя та виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 № 148 „Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя»
148
08-25
Виплати одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю
Закон України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-XII
149
08-26
Призначення державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом “гроші ходять за дитиною”
Закон України “Про Державний бюджет України” на відповідний рік
150
08-27
Призначення грошової компенсації в рамках реалізації пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” у 2020-2021 роках
Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2020 № 1180 „Деякі питання надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»
151
08-28
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”                 від 16.11.2000 № 2109-IІІ (зі змінами)
152
08-29
Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з інвалідністю
Закон України „Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю”                 від 16.11.2000 № 2109-IІІ (зі змінами)
153
08-30
Надання державної соціальної допомоги на догляд
Закон України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” від 18.05.2004 № 1727-IV
154
08-31
Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі
Закон України „Про соціальні послуги” від 17.01.2019 № 2671-VIII
155

08-32
Видача направлення (путівки) особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю до реабілітаційних установ сфери управління Мінсоцполітики та /або структурних підрозділів з питань соціального захисту населення
Закон України „Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 № 2961-IV
156

08-33
Видача направлення на проходження обласної, центральної міської у мм.Києві та Севастополі медико-соціальної експертної комісії для взяття на облік для забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями
Закони України ,,Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” від 06.10.2005 № 2961-IV; ,,Про гуманітарну допомогу” від 22.10.1999 № 1192-XIV; ,,Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” від 21.03.1991 № 875-XII
157
08-34
Призначення патронатного вихователя
Постанова Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 „Порядок створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя»
158
08-35
Включення до Єдиного Державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги
Закони України  HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12" \o "" "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3721-12" \o "" "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/203/98-%D0%B2%D1%80" \o "" "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1223-18" \o "" "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/962-12" \o "" “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”, HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12" \o "" "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12" \o "" "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12" \o "" "Про освіту", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1697-18" \o "" "Про прокуратуру", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-12" \o "" "Про Службу безпеки України", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80" \o "" "Про бібліотеки і бібліотечну справу", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-14" \o "" "Про захист рослин", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12" \o "" "HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12" \o "" Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в УкраїніHYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12" \o "" ", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1584-14" \o "" "Про жертви нацистських переслідувань", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2713-15" \o "" "Про Державну кримінально-виконавчу службу України", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3475-15" \o "" "Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14" \o "" "Про охорону дитинства", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2195-15" \o "" "Про соціальний захист дітей війни", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2778-17" \o "" "Про культуру", HYPERLINK "https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12" \o "" Основ законодавства України про охорону здоров’я, ст. 51 Бюджетного кодексу України (далі – закони України)


159
08-36
Призначення тимчасової державної допомоги непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату у зв’язку з відсутністю страхового стажу
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 №1098 «Про затвердження Порядку призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату»
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Адміністративні послуги 
Головного управління Пенсійного фонду України у Черкаській області Сервісний центр у м.Шпола *

160
09-01
Видача пенсійного посвідчення
Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

10
Державна реєстрація громадських формувань
Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області

161
10-01
Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до                  01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
162
10-02
Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійних творчих працівників та їх творчі спілки»
163
10-03
Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійних творчих працівників та їх творчі спілки»
164
10-04
Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійних творчих працівників та їх творчі спілки»
165
10-05
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку творчої спілки
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійних творчих працівників та їх творчі спілки»
166
10-06
Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті ліквідації
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійних творчих працівників та їх творчі спілки»
167
10-07
Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в результаті реорганізації;
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійних творчих працівників та їх творчі спілки»
168
10-08
Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
169
10-09
Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
170
10-10
Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
171
10-11
Державна реєстрації рішення про припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
172
10-12
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
173
10-13
Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
174
10-14
Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»
175
10-15
Державна  реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про організацію роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»
176
10-16
Державна  реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про організацію роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»
177
10-17
Державна  реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про організацію роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії  їх діяльності»
178
10-18
Державна  реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про організацію роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»
179
10-19
Державна  реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про організацію роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»
180
10-20
Державна  реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про організацію роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії  їх діяльності»
181
10-21
Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, ЗУ «Про організацію роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»
182
10-22
Державна реєстрація включення відомостей про громадське об'єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
183
10-23
Державна  реєстрація створення громадського об’єднання
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
184
10-24
Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об'єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
185
10-25
Державна  реєстрація рішення про виділ громадського об'єднання
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
186
10-26
Державна реєстрація рішення про припинення громадського об'єднання
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
187
10-27
Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення громадського об'єднання
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
188
10-28
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об'єднання
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
189
10-29
Державна  реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його ліквідації
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
190
10-30
Державна реєстрація припинення громадського об'єднання в результаті його реорганізації
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
191
10-31
Державна  реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
192
10-32
Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ громадського об'єднання
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
193
10-33
Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського об'єднання
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
194
10-34
Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ Про політичні партії в Україні»
195
10-35
Державна  реєстрація створення структурного утворення політичної партії
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ Про політичні партії в Україні»
196
10-36
Державна  реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ Про політичні партії в Україні»
197
10-37
Державна  реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ Про політичні партії в Україні»
198
10-38
Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ Про політичні партії в Україні»
199
10-39
Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його ліквідації
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ Про політичні партії в Україні»
200
10-40
Державна  реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його реорганізації
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ Про політичні партії в Україні»
201
10-41
Державна  реєстрація громадського об’єднання, що не має статусу юридичної особи
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,

202
10-42
Державна  реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
203
10-43
Державна  реєстрація припинення громадського об'єднання, що не має статусу юридичної особи
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
204
10-44
Державна реєстрація структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
205
10-45
Державна  реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ Про політичні партії в Україні»
206
10-46
Державна  реєстрація припинення структурного утворення політичної партії, що не має статусу юридичної особи
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ Про політичні партії в Україні»
207
10-47
Державна реєстрація відмови від всеукраїнського статусу громадського об'єднання
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
208
10-48
Державна  реєстрація підтвердження всеукраїнського статусу громадського об'єднання
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про громадські об’єднання»
209
10-49
Державна реєстрація постійно діючого третейського суду
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про третейські суди»
210
10-50
Державна  реєстрація змін до відомостей про постійно діючий третейський суд, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про третейські суди»
211
10-51
Державна  реєстрація припинення постійно діючого третейського суду
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”,
ЗУ «Про третейські суди»
212
10-52
Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій формі для проставлення апостиля
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”
213
10-53
Видача документів, що містяться в реєстраційній справі, у паперовій формі
Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”


11
Державна реєстрація статутів територіальних громад
Головне територіальне  управління юстиції  у Черкаській області

214
11-01
Державна реєстрація статуту територіальної громади
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ «Про затвердження положення про державну реєстрацію територіальних громад»
215
11-02
Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ «Про затвердження положення про державну реєстрацію територіальних громад»
216
11-03
Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ «Про затвердження положення про державну реєстрацію територіальних громад»
217
11-04
Видача дублікату свідоцтва про державну реєстрацію статуту територіальної громади.
ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова КМУ «Про затвердження положення про державну реєстрацію територіальних громад»

12
Послуги, що надаються Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Черкаської області


218
12-01
Реєстрація декларації  відповідальності  матеріально- технічної бази суб’єкта господарювання

Кодекс цивільного захисту України 











Примітка:
          
* послуги Пенсійного фонду надаються через ЦНАП  представниками Сервісного центру м.Шпола УПФУ згідно графіку прийому; послуги надаються одночасно через ЦНАП територіальної громади  та Сервісним центром м.Шпола   УПФУ.



Секретар  міської ради	                                                            Т.КАЛАНДИРЕЦЬ






































