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Перелік 

адміністративних послуг, у відповідності до Гіда з державних послуг, 

 що надаються Центром надання адміністративних послуг у виконавчому 

комітеті Литовезької сільської ради 
 

Номер за 

порядком 

Ідентифікатор 

послуги згідно Гіду з 

державних послуг 

 

Назва послуги 

1 00029 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 

2 00034 Реєстрація місця проживання. 

3 00037 Зняття з реєстрації місця проживання. 

4 00038 Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця 

перебування особи 

5 00039 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання. 

6 00041 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно. 

7 00042 Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) 

речового права на нерухоме майно. 

8 00043 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). 

9 00046 Внесення змін до записів державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно у зв’язку з допущенням технічної помилки з 

вини державного реєстратора прав на нерухоме майно. 

10 00047 Надання інформації з державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно 

11 00048 Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно. 

12 00049 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 



13 00060 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  

витягу з Державного земельного кадастру  про земельну ділянку. 

14 00096 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію, та особам з інвалідністю. 

15 00099 Надання державної соціальної допомоги на догляд. 

16 00101 Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. 

17 00103 Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає 

разом з особою з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, яка за висновком лікарської комісії медичного закладу 

потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею. 

18 00104  Призначення щомісячної адресної грошової допомоги 

внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних 

послуг. 

19 00112 Призначення одноразової матеріальної допомоги непрацюючим 

малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю. 

20 00117   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. 

21 00119 Видача направлення на забезпечення технічними та іншими 

засобами реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. 

22 00120 Видача путівки на влаштування до будинку - інтернату для 

громадян похилого віку  та осіб з інвалідністю, геріатричного 

пансіонату, пансіонату для ветеранів війни і праці, 

психоневрологічного інтернату, дитячого будинку - інтернату 

або молодіжного відділення дитячого будинку - інтернату. 

23 00121 Встановлення статусу, видача посвідчень батькам  багатодітної 

сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї. 

24 00122 Видача особі подання про можливість призначення її опікуном 

або піклувальником повнолітньої недієздатної особи або особи, 

цивільна дієздатність якої обмежена. 

25 00128   Видача дозволу піклувальнику для надання згоди підопічній 

повнолітній особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення 

правочину щодо: відмови від майнових прав підопічного; 

видання письмових зобов’язань від імені підопічного; укладення 

договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) 

державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або 

обміну житлового будинку, квартири; укладення договорів щодо 



іншого цінного майна. 

26 00132 Видача дозволу опікуну на вчинення правочинів щодо: відмови 

від майнових прав підопічного; видання письмових зобов’язань 

від імені підопічного; укладення договорів, які підлягають 

нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому 

числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, 

квартири; укладення договорів щодо іншого цінного майна; 

управління нерухомим майном або майном, яке потребує 

постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна 

особа; передання нерухомого майна або майна, яке потребує 

постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна 

особа, за договором в управління іншій особі. 

27 00133 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім'ям. 

28 00135 Виплата одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України «Мати-героїня» 

29 00143 Призначення та виплата грошової допомоги у зв’язку з 

вагітністю та пологами. 

30 00144 Надання державної допомоги при народженні дитини. 

31 00147 Надання державної допомоги при усиновленні дитини. 

32 00149 Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено 

опіку чи піклування. 

33 00150 Призначення та виплата державної допомоги на дітей одиноким 

матерям. 

34 00151   Надання державної соціальної допомоги особам інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю. 

35 00152 Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з 

дитинства та дітьми з інвалідністю.  

36 00154 Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості 

утримувати дитину або місце проживання їх невідоме. 

37 00155 Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива. 

38 00157 Надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу. 

39 00168 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 обласних, Київської та 

Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та 

Севастополі, держадміністрацій, виконавчих органів міських, 



районних у містах (у разі їх утворення) рад. 

40 00171 Призначення одноразової компенсації батькам померлого 

учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 

смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою. 

41 00172   Призначення та виплата 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. 

42 00201  Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб 

43 00220 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно - курортного закладу і назад особам з інвалідністю 

внаслідок війни та прирівняним до них особам. 

44 00222 Призначення грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно - курортного закладу (відділення спінального 

профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю 

I та  II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та 

спинного мозку. 

45 00223 Призначення грошової компенсації вартості самостійного 

санаторно-курортного лікування осіб з інвалідністю. 

46 00224 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної 

путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

47 00225 Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю на 

бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на 

транспортне обслуговування. 

48 00226   Забезпечення санаторно-курортними путівками осіб з 

інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства. 

49 00227 Забезпечення санаторно - курортним лікування (путівками) осіб, 

які  постраждали під час проведення антитерористичної операції 

та яким установлено статус учасника бойових дій чи особи з 

інвалідністю внаслідок війни. 

50 00228 Забезпечення санаторно - курортним лікування (путівками)  

ветеранів війни та осіб, на яких поширюється дія Законів 

України „ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 



захисту” та „ Про  жертви нацистських переслідувань ” 

51 00229   Забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, шляхом надання щорічної грошової допомоги для 

компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування 

санаторно-курортним закладам. 

52 00230 Видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян 

53 00232 Призначення та виплата компенсацій та допомоги учасникам 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам 

ліквідації ядерних аварій, потерпілим від Чорнобильської 

катастрофи, потерпілим від радіаційного опромінення, 

віднесених до категорій 1, 2 та 3, дітям, потерпілим від 

Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

54 00239 Встановлення статусу учасника війни. 

55 00241 Надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.    

56 00242 Призначенн грошової компенсації вартості проїзду до 

санаторно-курортного закладу (відділення спинального 

профілю) і нозад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю 

I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та 

спинного мозку. 

57 00751  Отримання статусу ветеран праці. 

58 00959 Надання державної допомоги на дітей, хворих на тяжкі 

перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади 

розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, 

онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний 

параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV 

ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує 

трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, яким не 

встановлено інвалідністью. 

59 00960 Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях. 

60 01007 Призначення тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але 

не набула права на пенсійну виплату. 

61 01174 Заборона вчинення реєстраційних дій. 

62 01195 Призначення та виплата компенсації послуги з догляду за 

дитиною до трьох років “муніципальна няня”. 

63 01199 Встановлення статусу дитини війни. 

64 01241 Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб 

 




