
 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                        № 67       від 25.06.2020 р 
                           

                                           09-54   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                                  

Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та 

оренду земельних ділянок, що перебувають  у комунальній власності 

 (назва адміністративної послуги) 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської рад 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

1 

Інформація про ЦНАП   (місце 

подання документів та отримання 

результату послуги) 

Відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адреса: вул.Шевченка, буд.67, с. Руська Поляна, 

Черкаського  району Черкаської області,  19602 

Тел.: (0472) 30-33-31 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа з 08.00 до 17.00 

Четвер з 08.00 до 20.00.                                                                                                 

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Без перерви на обід 

    Субота, неділя – вихідні дні. 

Територіальний підрозділ відділу ЦНАП 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адреса: вул.Мічуріна, буд.1, с. Геронимівка, 

Черкаського  району Черкаської області,  19601 

Тел.: (0472) 30-57-07 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа,четвер з 08.00 до 17.00  

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Перерва на обід з 13.00 до 14.00 

    Субота, неділя – вихідні дні 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

2 Закони України (назва, частина, стаття) 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21.05.1997р. №280/97-ВР; Закон України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 

06.09.2005р. № 2806-IV; п.114 Закону України «Про 

перелік документів дозвільного характеру у сфері 

господарської діяльності» від 19 травня 2011 року № 

3392-VI; ст.12, ст.79.1, ст.90, ст.91, ст.92, ст.93, ст.95, 

ст.96, ст.116, ст.122, ст.123, ст.124, ст.125, ст.126, ст.186, 

ст.186-1, ст.211 Земельного кодексу України, ст.25, 

ст.30, ст.55, ст.56 ЗУ «Про землеустрій», ст.6, ст.15, 

ст.16, ст.24, ст.25 ЗУ «Про оренду землі», ЗУ «Про 

державну експертизу  землевпорядної документації». 

3 
Акти Кабінету Міністрів України (назва, 

дата та номер, пункт) 
- 

4 
Акти центральних органів виконавчої 

влади (назва, дата та номер, пункт) 
- 
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5 
Акти місцевих органів виконавчої 

влади/органів місцевого самоврядування 

(назва, дата та номер, пункт) 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 
Підстави для одержання адміністративної 

послуги (фактичні підстави та умови) 

Заява (клопотання) від заявника про передачу у 

власність, надання у постійне користування, оренду 

земельної ділянки, що перебуває у комунальній 

власності 

7 

Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також вимоги 

до них 

1.Заява (клопотання); 

2.Проект землеустрою щодо відведення земельной 

ділянки, або технічна документація із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки; 

3.Позитивний висновок державної землевпорядної 

експертизи у випадках, передбачених законом України 

«Про державну експертизу землевпорядної 

документації». 

4.Копія правовстановлюючих документів суб’єкта 

земельних відносин. 

5.Документ, що посвідчує право власності на нерухоме 

майно (будівлі та споруди) розташоване на цій земельній 

ділянці; 

6.Копія довіреності, на підставі якої інтереси заявника 

представлятиме його уповноважена особа (у разі 

потреби). 

8 
Порядок та спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Особисто або через уповноважену особу при 

прид`явлені документа, що засвідчує особу Поштою 

(надсилається рекомендованим листом з описом 

вкладення). 

9 
Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Безоплатно 

10 Строк надання адміністративної послуги 30 календарних днів 

11 
Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

- подання суб’єктом господарювання неповного пакету 

документів необхідних для одержання рішення згідно із 

встановленим вичерпним переліком; 

- виявлення недостовірних відомостей у поданих 

документах; 

-негативний висновок за результатами проведеної у разі 

необхідності державної землевпорядної експертизи; 

- зміни у чинному законодавстві в п.10 ст.123 

Земельного кодекса України. 

12 
Результат надання адміністративної 

послуги 

Рішення про передачу у власність, надання у постійне 

користування та оренду земельної ділянки, що перебуває 

у комунальній власності 

13 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто заявник або уповноважена особа у Центрі 

надання адміністративних послуг 

Поштою (надсилаэться рекомендованим листом з 

описом вкладення) 

14 Примітка 

Інформаційна картка розроблена начальником відділу  

містобудування, архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

09-01 Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою) 



 

                                                                                                               Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                        №67       від 25.06.2020 р 
                           

                                           09-55   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                                  

Видача довідки про членство в ОСГ  

 (назва адміністративної послуги) 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської рад 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

1. Інформація про 

ЦНАП   (місце 

подання документів 

та отримання 

результату послуги) 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Адреса: вул.Шевченка, буд.67, с. Руська Поляна, 

Черкаського  району Черкаської області,  19602 

Тел.: (0472) 30-33-31 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа,четвер з 08.00 до 17.00                                                                                                 

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Без перерви на обід 

    Субота, неділя – вихідні дні. 

Територіальний підрозділ відділу ЦНАП 

виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради 

Адреса: вул.Мічуріна, буд.1, с. Геронимівка, 

Черкаського  району Черкаської області,  19601 

Тел.: (0472) 30-57-07 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа, з 08.00 до 17.00  

Четвер з 08.00 до 17.00 

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Перерва на обід з 13.00 до 14.00 

    Субота, неділя – вихідні дні 

2. Перелік документів, 

необхідних для 

надання послуги та 

вимоги до них. 

Умови отримання 

послуги.  

1. Заява (рекомендований зразок додається).  

2. Документ, що посвідчує особу громадянина 

.     3. Правовстановлюючі документи на земельні ділянки 

 

3.  Оплата  Безоплатно 

4. Строк надання 

послуги 
до 15 календарних днів 
 

5.  Результат надання 

послуги Довідка про членство в ОСГ 

6. Спосіб отримання 

відповіді (результату) 

1. Особисто заявником або уповноваженою ним особою. 

2. Поштою 

7. Акти законодавства 

щодо надання 

послуги 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування“ 

2. Закон України «Про адміністративні послуги»  

3. Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та 
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оптимізації надання адміністративних послуг» 

 

4. Закон України «Про особисте селянське господарство» 

(статті 11, 12). 

5. Наказ Держстату України від 11.04.16 р. № 56 «Про 

затвердження Інструкції з ведення погосподарського 

обліку в сільських, селищних та міських радах». 

6. Наказ Мінекономрозвитку від 14.04.2017 № 572 «Про 

затвердження Порядку обліку особистих селянських 

господарств сільськими, селищними та міськими 

радами». 

 

8 Примітка Інформаційна картка розроблена начальником відділу  

містобудування, архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                        №  67     від 25.06.2020 р 
                           

                                           09-56   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                                  

Видача довідки про відсутність забудови на земельній ділянці  

 (назва адміністративної послуги) 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської рад 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

1. Інформація про 

ЦНАП   (місце 

подання документів 

та отримання 

результату послуги) 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Адреса: вул.Шевченка, буд.67, с. Руська Поляна, 

Черкаського  району Черкаської області,  19602 

Тел.: (0472) 30-33-31 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа з 08.00 до 17.00 

Четвер з 08.00 до 20.00.                                                                                                 

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Без перерви на обід 

    Субота, неділя – вихідні дні. 

Територіальний підрозділ відділу ЦНАП 

виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради 

Адреса: вул.Мічуріна, буд.1, с. Геронимівка, 

Черкаського  району Черкаської області,  19601 

Тел.: (0472) 30-57-07 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа, четвер з 08.00 до 17.00  

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Перерва на обід з 13.00 до 14.00 

    Субота, неділя – вихідні дні 

2. Перелік документів, 

необхідних для 

надання послуги та 

вимоги до них. 

Умови отримання 

послуги.  

3. Заява (рекомендований зразок додається).  

4. Документ, що посвідчує особу громадянина 

.    3. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку 

 

3.  Оплата  Безоплатно 

4. Строк надання 

послуги 
до 15 календарних днів 
 

5.  Результат надання 

послуги Довідка про відсутність забудови на земельній ділянці 

6. Спосіб отримання 

відповіді (результату) 

1. Особисто заявником або уповноваженою ним особою. 

2. Поштою 

7. Акти законодавства 

щодо надання 

послуги 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування“ 

2. Закон України «Про адміністративні послуги»  

3. Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг» 

4. Земельний Кодекс України 
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8 Примітка Інформаційна картка розроблена начальником відділу  

містобудування, архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                        №67       від 25.06.2020 р 
                           

                                           09-57   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                                  

Видача довідки про  те, що земельна ділянка не є пайовою  

 (назва адміністративної послуги) 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської рад 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

1. Інформація про 

ЦНАП   (місце 

подання документів 

та отримання 

результату послуги) 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Адреса: вул.Шевченка, буд.67, с. Руська Поляна, 

Черкаського  району Черкаської області,  19602 

Тел.: (0472) 30-33-31 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа, четвер з 08.00 до 17.00 

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

перерва на обід з 13.00 до 14.00 

    Субота, неділя – вихідні дні. 

Територіальний підрозділ відділу ЦНАП 

виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради 

Адреса: вул.Мічуріна, буд.1, с. Геронимівка, 

Черкаського  району Черкаської області,  19601 

Тел.: (0472) 30-57-07 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа, четвер з 08.00 до 17.00  

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Перерва на обід з 13.00 до 14.00 

    Субота, неділя – вихідні дні 

2. Перелік документів, 

необхідних для 

надання послуги та 

вимоги до них. 

Умови отримання 

послуги.  

1.Заява (рекомендований зразок додається).  

2.Документ, що посвідчує особу громадянина 

.    3. Правовстановлюючі документи на земельну ділянку 

 

3.  Оплата  Безоплатно 

4. Строк надання 

послуги 
до 15 календарних днів 
 

5.  Результат надання 

послуги Довідка про  те, що земельна ділянка не є пайовою 

6. Спосіб отримання 

відповіді (результату) 

1. Особисто заявником або уповноваженою ним особою. 

2. Поштою 

7. Акти законодавства 

щодо надання 

послуги 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування“ 

2. Закон України «Про адміністративні послуги»  

3. Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг» 

4. Земельний Кодекс України 

5. Наказ Держстату України від 11.04.16 р. № 56 «Про 
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затвердження Інструкції з ведення погосподарського 

обліку в сільських, селищних та міських радах». 

 

8 Примітка Інформаційна картка розроблена начальником відділу  

містобудування, архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено  



рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                          №67    від 25.06.2020 р 

 

 

 
09-58   ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА  

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЛЕЖНІСТЬ ДОМОВОЛОДІННЯ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В 

НЬОМУ ОСІБ 
 (назва адміністративної послуги) 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

 
1. Інформація про ЦНАП   (місце 

подання документів та отримання 

результату послуги) 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

Адреса: вул.Шевченка, буд.67, с. Руська Поляна, Черкаського  

району Черкаської області,  19602 

Тел.: (0472) 30-33-31 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа з 08.00 до 17.00 

Четвер з 08.00 до 20.00.                                                                                                 

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Без перерви на обід 

   Субота, неділя – вихідні дні. 

Територіальний підрозділ відділу ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адреса: вул.Мічуріна, буд.1, с. Геронимівка, Черкаського  району 

Черкаської області,  19601 

Тел.: (0472) 30-57-07 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа,четвер з 08.00 до 17.00  

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Перерва на обід з 13.00 до 14.00 

    Субота, неділя – вихідні дні 

2 Акти законодавства, 

що регулюють 

порядок та умови 

надання 

адміністративної 

послуги 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування“ 
2. Закон України «Про адміністративні послуги» 
3. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні». 
4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» 
5. Постанова КМУ від 02.03.2016р. № 207. 
6.Цивільний Кодекс України 

3 Перелік документів, необхідних 

для отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до них 

1. Заява встановленого зразка.  
2. Документ, що посвідчує особу громадянина  
3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 14-річного віку). 
4. Правоустановлюючі документи на домоволодіння та земельну 
діілянку 
5. Домова книга 

4 Порядок та спосіб їх подання Документи  надаються заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою  

5 Платність (безоплатність) надання 

адміністративної  

послуги 

Безоплатно. 

 

6 Строк надання адміністративної 

послуги 

Надається у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня 

реєстрації відповідної заяви 

7 Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги 

1)Подання документів не в повному обсязі 
2)Подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом. 

8 Результат надання - Довідка про проживання без реєстрації за фактичним місцем 
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адміністративної послуги проживання 

- Відмова 

9 Способи отримання відповіді 

(результату) 

- особисто; 

- через уповноваженого представника. 

 

10 Відповідальний за виконання  

 

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

 

11 Примітка Інформаційна картка розроблена секретарем виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                          №67    від 25.06.2020 р 

 

 

 
09-59   ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА  

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НЕ ПРОЖИВАННЯ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ РЕЄСТРАЦІЇ 
 (назва адміністративної послуги) 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги

 
1. Інформація про ЦНАП   (місце 

подання документів та отримання 

результату послуги) 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

Адреса: вул.Шевченка, буд.67, с. Руська Поляна, Черкаського  

району Черкаської області,  19602 

Тел.: (0472) 30-33-31 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа з 08.00 до 17.00 

Четвер з 08.00 до 20.00.                                                                                                 

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Без перерви на обід 

   Субота, неділя – вихідні дні. 

Територіальний підрозділ відділу ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адреса: вул.Мічуріна, буд.1, с. Геронимівка, Черкаського  району 

Черкаської області,  19601 

Тел.: (0472) 30-57-07 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа, четверз 08.00 до 17.00  

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Перерва на обід з 13.00 до 14.00 

    Субота, неділя – вихідні дні 

2 Акти законодавства, 

що регулюють 

порядок та умови 

надання 

адміністративної 

послуги 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування“ 
2. Закон України «Про адміністративні послуги» 
3. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні». 
4. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» 
5. Постанова КМУ від 02.03.2016р. № 207. 

3 Перелік документів, необхідних 

для отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до них 

1. Заява встановленого зразка.  
2. Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідка 
про звернення за захистом в Україні та копія (за наявності).  
3. Документ, що посвідчує особу громадянина  
4. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 14-річного віку). 
5. Акт про фактичне місце проживання (не проживання) особи за 
вказаною у заяві адресою. 

4 Порядок та спосіб їх подання Документи  надаються заявником особисто чи уповноваженою ним 

особою  

5 Платність (безоплатність) надання 

адміністративної  

послуги 

Безоплатно. 

 

6 Строк надання адміністративної 

послуги 

Надається у строк, що не перевищує одного робочого дня з дня 

реєстрації відповідної заяви 

7 Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної   

послуги 

1)Подання документів не в повному обсязі 
2)Подані документи не відповідають вимогам, встановленим Законом. 
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8 Результат надання 

адміністративної послуги 

- Довідка про проживання без реєстрації за фактичним місцем 

проживання 

- Відмова 

9 Способи отримання відповіді 

(результату) 

- особисто; 

- через уповноваженого представника. 

 

10 Відповідальний за виконання  

 

Адміністратор Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

 

11 Примітка Інформаційна картка розроблена секретарем виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено  



рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                        №  67     від 25.06.2020 р 
                           

                                           09-60   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                                  

Про надання дозволу на газифікацію домоволодіння  

 (назва адміністративної послуги) 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської рад 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

1. Інформація про 

ЦНАП   (місце 

подання документів 

та отримання 

результату послуги) 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Адреса: вул.Шевченка, буд.67, с. Руська Поляна, 

Черкаського  району Черкаської області,  19602 

Тел.: (0472) 30-33-31 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа з 08.00 до 17.00 

Четвер з 08.00 до 20.00.                                                                                                 

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Без перерви на обід 

    Субота, неділя – вихідні дні. 

Територіальний підрозділ відділу ЦНАП 

виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради 

Адреса: вул.Мічуріна, буд.1, с. Геронимівка, 

Черкаського  району Черкаської області,  19601 

Тел.: (0472) 30-57-07 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа, четвер з 08.00 до 17.00  

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Перерва на обід з 13.00 до 14.00 

    Субота, неділя – вихідні дні 

2. Перелік документів, 

необхідних для 

надання послуги та 

вимоги до них. 

Умови отримання 

послуги.  

1.Заява   

2.Документ, що посвідчує особу громадянина 

. 3. Документ, що посвідчує право власності 

(користування) на домоволодіння та земельну ділянку 

 

3.  Оплата  Безоплатно 

4. Строк надання 

послуги 
до 30 календарних днів 
 

5.  Результат надання 

послуги  

6. Спосіб отримання 

відповіді (результату) 

1. Особисто заявником або уповноваженою ним особою. 

2. Поштою 

7. Акти законодавства 

щодо надання 

послуги 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування“ 

2. Закон України «Про адміністративні послуги»  

3.Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг» 

4. Земельний Кодекс України 

8. Примітка Інформаційна картка розроблена начальником відділу  
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містобудування, архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 
. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                        №  67     від 25.06.2020 р 
                           

                                           09-61   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                                  

Надання витягу- довідки з погосподарської книги  

 (назва адміністративної послуги) 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської рад 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

1. Інформація про 

ЦНАП   (місце 

подання документів 

та отримання 

результату послуги) 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Адреса: вул.Шевченка, буд.67, с. Руська Поляна, 

Черкаського  району Черкаської області,  19602 

Тел.: (0472) 30-33-31 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа з 08.00 до 17.00 

Четвер з 08.00 до 20.00.                                                                                                 

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Без перерви на обід 

    Субота, неділя – вихідні дні. 

Територіальний підрозділ відділу ЦНАП 

виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради 

Адреса: вул.Мічуріна, буд.1, с. Геронимівка, 

Черкаського  району Черкаської області,  19601 

Тел.: (0472) 30-57-07 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа, четвер з 08.00 до 17.00  

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Перерва на обід з 13.00 до 14.00 

    Субота, неділя – вихідні дні 

2. Перелік документів, 

необхідних для 

надання послуги та 

вимоги до них. 

Умови отримання 

послуги.  

1.Заява .  

2.Документ, що посвідчує особу громадянина 

.      

 

3.  Оплата  Безоплатно 

4. Строк надання 

послуги 
до 15 календарних днів 
 

5.  Результат надання 

послуги Витяг-довідка з погосподарської книги 

6. Спосіб отримання 

відповіді (результату) 

1. Особисто заявником або уповноваженою ним особою. 

2. Поштою 

7. Акти законодавства 

щодо надання 

послуги 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування“ 

2. Закон України «Про адміністративні послуги»  

3. Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення 
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повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг» 

4. Заккон України «Про звернення громадян» 

5. Наказ Держстату України від 11.04.16 р. № 56 «Про 

затвердження Інструкції з ведення погосподарського 

обліку в сільських, селищних та міських радах». 

 

8. Примітка Інформаційна картка розроблена секретарем виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                        №  67     від 25.06.2020 р 
                           

                                           09-62   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                                  

Надання архівних довідок, копій архівних документів та витягів з них, які 

зберігаються  в виконавчому комітеті  сільської ради  

 (назва адміністративної послуги) 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської рад 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

 

1. Інформація про 

ЦНАП   (місце 

подання документів 

та отримання 

результату послуги) 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

Адреса: вул.Шевченка, буд.67, с. Руська Поляна, 

Черкаського  району Черкаської області,  19602 

Тел.: (0472) 30-33-31 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа з 08.00 до 17.00 

Четвер з 08.00 до 20.00.                                                                                                 

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Без перерви на обід 

    Субота, неділя – вихідні дні. 

Територіальний підрозділ відділу ЦНАП 

виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради 

Адреса: вул.Мічуріна, буд.1, с. Геронимівка, 

Черкаського  району Черкаської області,  19601 

Тел.: (0472) 30-57-07 

Веб-сайт:  http://r-pol.ck.ua/  

Електронна пошта: cnaprpol@ukr.net 

Режим роботи:  

Понеділок, вівторок, середа,четвер з 08.00 до 17.00  

П’ятниця з 08.00 до 16.00 

Перерва на обід з 13.00 до 14.00 

    Субота, неділя – вихідні дні 

2. Перелік документів, 

необхідних для 

надання послуги та 

вимоги до них. 

Умови отримання 

послуги.  

1. Заява про отримання архівної довідки, копії 

архівного документу та витягу з нього в якій вказані 

реквізити (дата, номер, назва) або стислий зміст 

запитуваного документу.  

2.Документ, що посвідчує особу громадянина 

.      

 

3.  Оплата  Безоплатно 

4. Строк надання 

послуги 
до 30 календарних днів 
 

5. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

1. Відсутність потрібних матеріалів в виконавчому 

комітеті 

2. У разі недостовірної, помилкової інформації заявника, 

зазначеної у заяві. 

3. Якщо заявник запитує копію архівного документа 
(витягу з нього), який містить інформацію, що стосується 
іншої особи та не має документів, які засвідчують його 
повноваження для отримання цієї інформації 

http://r-pol.ck.ua/
http://r-pol.ck.ua/


6.  Результат надання 

послуги 

1.Надання архівних довідок, копій архівних документів 

та витягів з них, які зберігаються  в виконавчому комітеті  

сільської ради 

2. Повідомлення про відсутність відповідної інформації 

 

7. Спосіб отримання 

відповіді (результату) 

1. Особисто заявником або уповноваженою ним особою. 

2. Поштою 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акти законодавства 

щодо надання 

послуги 

1. Закон України „Про місцеве самоврядування“ 

2. Закон України «Про адміністративні послуги»  

3. Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг» 

4. Заккон України «Про звернення громадян» 

5. Розділ XІІ наказу Міністерства юстиції України від 

18.06.2015 № 1000/5 “Про затвердження правил 

організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підставах, в установах і організаціях” 

9. Примітка Інформаційна картка  розроблена секретарем 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


