
 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

01-01    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                                                                                                 
процесу надання адміністративної послуги 

Реєстрація місця проживання 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

№ з/п Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки 

виконання 

етапів 

 

1 Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор 

відділу 

         ЦНАП 

У момент 

звернення. 

 

2 Прийом документів, що подаються заявником 

або його законним представником для 

оформлення реєстрації місця проживання 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

 

3 Перевірка повноважень особи що звернулась 

за адміністративною послугою, правильності 

заповнення заяви та наявності документів, 

необхідних для реєстрації місця проживання 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

 

4 Реєстрація заяви про реєстрацію місця 

проживання  в журналі обліку  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

 

5 Заповнення облікових документів, 

необхідних для реєстрації місця проживання 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

 

6 Внесення відомостей про реєстрацію місця 

проживання  до паспортного документа шляхом 

проставляння штампа 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день 

подання 

заявником 

необхідних 

документів 

 

7 Повернення особі паспортного документа та 

інших документів, що подавалися для 

реєстрації місця проживання 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день 

подання 

заявником 

необхідних 

документів 

 

 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради  можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 
 
 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

                       

                                            01-02     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА 
                                             процесу надання адміністративної послуги 

 зняття з реєстрації \ місця проживання 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

2. Прийом документів, що подаються 

заявником або його законним 

представником для оформлення зняття з 

реєстрації місця проживання особи 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

3 Перевірка повноважень особи що 

звернулась за адміністративною 

послугою, правильності заповнення 

заяви та наявності документів, 

необхідних для зняття з реєстрації місця 

проживання особи 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

4 Реєстрація заяви про зняття з реєстрації 

місця проживання  в журналі обліку  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

5 Заповнення облікових документів, 

необхідних для зняття з реєстрації місця 

проживання особи 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

6 Внесення відомостей про зняття з 

реєстрації місця проживання особи до 

паспортного документа шляхом 

проставляння штампа 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання заявником 

необхідних документів 

7 Повернення особі паспортного 

документа та інших документів, що 

подавалися для зняття з реєстрації місця 

проживання особи 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання заявником 

необхідних документів 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради  можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 
 
                                                                                                                                     

 



 Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

                                                01-03    ТЕХНОЛОГІЧНА    КАРТКА                            
                                                процесу надання адміністративної послуги  

Видача довідки про реєстрацію місця проживання  особи 
                   (назва адміністративної послуги) 

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

№ з/п Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання 

етапів 

1 Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор 

відділу 

       ЦНАП 

У момент 

звернення. 

2. Прийом документів, що подаються заявником 

або його законним представником для видачі 

довідки про реєстрацію місця проживання особи 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

3. Перевірка повноважень особи що звернулась 

за адміністративною послугою, правильності 

заповнення заяви та наявності документів, 

необхідних для видачі довідки про реєстрацію 

місця проживання особи 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

4. Реєстрація заяви про видачу довідки про 

реєстрацію місця проживання особи  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

5. Підготовка довідки про реєстрацію місця 

проживання особи 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання 

заявником 

необхідних 

документів 

6. Реєстрація довідки про реєстрацію місця 

проживання особи у журналі реєстрації видачі 

довідок 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання 

заявником 

необхідних 

документів 

7. Видача особі довідки про реєстрацію місця 

проживання особи 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання 

заявником 

необхідних 

документів 

 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради  можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 
 

 
 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

                                                    01-04    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА   
                                                   процесу надання адміністративної послуги 
 

Реєстрація місця  перебування  особи 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

№ з/п Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки виконання етапів 

1 Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор 

відділу 

         ЦНАП 

У момент звернення. 

2. Прийом документів, що подаються заявником або 

його законним представником для оформлення 

реєстрації місця перебування 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

3. Перевірка повноважень особи що звернулась за 

адміністративною послугою, правильності 

заповнення заяви та наявності документів, 

необхідних для реєстрації місця перебування 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

4. Реєстрація заяви в журналі обліку Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

5. Заповнення облікових документів, необхідних для 

реєстрації місця перебування 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

6. Внесення відомостей про реєстрацію місця 

проживання  до паспортного документа шляхом 

проставляння штампа 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів 

7. Повернення особі паспортного документа та 

інших документів, що подавалися для реєстрації 

місця проживання 

 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради  можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 
 

 

 

 
 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

.  
 

                                                   01-05  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА                          

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                              
(назва адміністративної послуги) 

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

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки виконання 

етапів 

1 Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор 

відділу 

            ЦНАП 

У момент звернення. 

2. Прийом документів, що подаються заявником або 

його законним представником для внесення до 

паспорта громадянина України відомостей про 

зміну нумерації будинків, перейменування 

вулиць(проспектів, бульварів, площ,провулків, 

кварталів тощо ), населених пунктів, 

адміністративно- 

територіальних одиниць, зміни в адміністративно-

територіальному устрої                             

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

3. Перевірка повноважень особи що звернулась за 

адміністративною послугою, правильності 

заповнення заяви та наявності документів, 

необхідних для реєстрації місця перебування 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

4. Реєстрація заяви в журналі обліку Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

5. Заповнення облікових документів, необхідних для 

внесення до паспорта громадянина України 

відомостей про зміну нумерації будинків, 

перейменування вулиць(проспектів, бульварів, 

площ,провулків, кварталів тощо ), населених 

пунктів, адміністративно- 

територіальних одиниць, зміни в 

адміністративно-територіальному устрої                             

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

6. Внесення відомостей про про зміну нумерації 

будинків, перейменування вулиць(проспектів, 

бульварів, площ,провулків, кварталів тощо ), 

населених пунктів, адміністративно- 

територіальних одиниць, зміни в адміністративно-

територіальному устрої                             шляхом 

проставляння штампа 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів 



7. Повернення особі паспортного документа та інших 

д внесення до паспорта громадянина України 

відомостей про зміну нумерації будинків, 
перейменування вулиць(проспектів, бульварів, 

площ,провулків, кварталів тощо ), населених 

пунктів, адміністративно- 

територіальних одиниць, зміни в адміністративно-

територіальному устрої.  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів 

 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради  можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Зтверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

                                                  01-06  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА  
                                                 процесу надання адміністративної послуги  

   Видача довідки про склад сім’ї  

(про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб) 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

2. Прийом документів, що подаються заявником 

або його законним представником для 

оформлення довідки про склад сім’ї 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

3. Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною послугою, 

правильності заповнення заяви та наявності 

документів, необхідних видача довідки про 

склад сім’ї 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

4. Реєстрація заяви  Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

5. Підготовка довідки про склад сім’ї Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання заявником 

необхідних документів 

6. Реєстрація довідки про склад сім’ї у журналі 

реєстрації видачі довідок 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання заявником 

необхідних документів 

7. Видача особі довідки про склад сім’ї Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання заявником 

необхідних документів 

 
 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради  можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 
 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 

 

                                                    01-07   ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА 
     процесу надання адміністративної послуги  

 Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

№ з/п Етапи опрацювання звернення 

про надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор 

відділу 

          ЦНАП 

У момент звернення. 

2. Прийом документів, що 

подаються заявником або його 

законним представником для 

видачі  довідки про зняття з  

реєстрації місця проживання 

особи 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

3. Перевірка повноважень особи 

що звернулась за 

адміністративною послугою, 

правильності заповнення заяви та 

наявності документів, необхідних 

для видачі довідки  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

4. Реєстрація заяви про видачу 

довідки про зняття з  реєстрації 

місця проживання особи 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент звернення. 

5. Підготовка довідки про зняття з  

реєстрації місця проживання 

особи/малолітньої дитини 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання заявником 

необхідних документів 

6. Реєстрація довідки про зняття з  

реєстрації місця проживання 

особи у журналі реєстрації видачі 

довідок 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У день подання заявником 

необхідних документів 

7. Видача особі довідки про 

зняття з  реєстрації місця 

проживання особи/малолітньої 

дитини 

Адміністратор 

 відділу 

ЦНАП 

 

У день подання заявником 

необхідних документів 

 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних 

послуг»  виконавчого комітету Руськополянськкої сільської ради можуть бути оскаржені до суду 

в порядку, встановленому законом 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 

 

                                                02-01 ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                                  
процесу надання адміністративної послуги 

 Державна реєстрація народження 
(назва адміністративної послуги) 

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

№ з/п Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки 

виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

 

 
Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

2. Перевірка повноважень особи що звернулась за 

адміністративною послугою та правильності 

заповнення заяви  

 
Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

3 Прийняття заяви про реєстрацію народження, а 

також документів, необхідних для її проведення 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

4 Передача документів секретарю виконкому Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

У момент 

звернення 

5. Секретар виконкому для проведення 

державної реєстрації та видачі свідоцтва про 

народження: 

- приймає, перевіряє заяву (у випадках, 

встановлених законом) та повноту поданих 

документів; 

- виготовляє електронні копії шляхом 

сканування поданих документів та розміщення 

їх у базі даних про реєстрацію заяв. 

- реєструє заяву ; 

- направляє запити щодо перевірки факту 

державної реєстрації народження за місцем 

народження дитини, за місцем проживання 

батьків дитини на момент її народження у разі 

подання дубліката медичного свідоцтва про 

народження або здійснення державної реєстрації 

народження дитини, яка досягла одного року і 

більше (у тому числі за допомогою засобів 

факсимільного зв’язку); 

- контролює своєчасне надходження 

відповіді на направлені запити (запитуваний 

орган державної реєстрації актів цивільного 

стану України направляє відповідь не пізніше 

трьох робочих днів з дня отримання запиту); 

Секретар 

виконавчого 

комітету  сільської 

ради 

У момент 

звернення. 



- запрошує суб’єкта звернення для 

державної реєстрації та видачі свідоцтва про 

народження; 

- складає актовий запис про народження в 

Державному реєстрі актів цивільного стану 

громадян (далі – Реєстр), ознайомлює суб’єкта  

звернення з внесеними до нього відомостями; 

- формує свідоцтво про народження в 

Реєстрі; 

- вносить відомості про свідоцтво про 

народження до книги обліку бланків свідоцтв 

про народження; 

- видає свідоцтво про народження; 

- вносить відомості до алфавітної книги; 

  відмовляє у проведенні державної 

реєстрації народження та видачі свідоцтва, 

якщо: 

- державна реєстрація народження 

суперечить вимогам законодавства України; 

- державна реєстрація народження повинна 

проводитись в іншому органі державної 

реєстрації актів цивільного стану; 

-  з проханням про державну реєстрацію 

народження звернулась недієздатна особа. 

 

6. Передача  результату надання адміністративної 

послуги. 

Секретар 

виконавчого 

комітету  сільської 

ради 

В день 

прийняття 

рішення. 

7.. Видача свідоцтва про народження або рішення 

про відмову. 

Секретар 

виконавчого 

комітету  сільської 

ради 

В день 

прийняття 

рішення. 

 
 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи  виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

   №36 від 25.02.2021 
 

 

02-02   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

процесу надання адміністративної послуги 

Державна реєстрація смерті 
(назва адміністративної послуги) 

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

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки 

виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

У момент 

звернення. 

2 Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною 

послугою, правильності заповнення заяви  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

 

3. Прийняття заяви про реєстрацію смерті, а 

також документів, необхідних для її 

проведення. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 
 

У момент 

звернення. 

4. Передача документів секретарю 

виконавчого комітету сільської ради 

Секретар 

виконавчого 

комітету сільської 

ради 

У момент 

звернення. 

5. Секретар виконавчого комітету сільської 

ради  для  проведення державної реєстрації 

та видачі свідоцтва про смерть: 

-  приймає документи та перевіряє їх 

повноту; 

- виготовляє електронні копії шляхом 

сканування поданих документів та 

розміщення їх у базі даних про реєстрацію 

заяв. 

- реєструє заяву; 

- направляє запити щодо перевірки 

факту державної реєстрації смерті за місцем 

настання смерті, за місцем останнього 

проживання померлого, за місцем поховання 

чи виявлення трупа у разі звернення для 

державної реєстрації смерті після 

закінчення одного року з дня настання 

смерті (у тому числі за допомогою засобів 

Секретар 

виконавчого 

комітету сільської 

ради 

У момент 

звернення. 



факсимільного зв’язку); 

- контролює своєчасне надходження 

відповіді на направлені запити (запитуваний 

орган державної реєстрації актів цивільного 

стану України направляє відповідь не 

пізніше трьох робочих днів з дня отримання 

запиту); 

- запрошує суб’єкта звернення для 

державної реєстрації та видачі свідоцтва про 

смерть; 

- складає актовий запис про смерть в 

Державному реєстрі актів цивільного стану 

громадян (далі – Реєстр), ознайомлює 

суб’єкта звернення з внесеними до нього 

відомостями; 

- формує свідоцтво про смерть в Реєстрі 

та витяг з Реєстру для отримання допомоги 

на поховання; 

- вносить відомості про свідоцтво про 

смерть до книги обліку бланків свідоцтв про 

смерть; 

- видає свідоцтво про смерть та витяг з 

Реєстру для отримання допомоги на 

поховання; 

- вносить відомості до алфавітної 

книги; 

відмовляє у проведенні державної 

реєстрації смерті та видачі свідоцтва, якщо: 

-  державна реєстрація смерті 

суперечить вимогам законодавства України; 

-  державна реєстрація смерті повинна 

проводитись в іншому органі державної 

реєстрації актів цивільного стану; 

-  з проханням про державну реєстрацію  

смерті звернулась недієздатна особа. 

6 Передача  результату надання 

адміністративної послуги. 

Секретар 

виконавчого 

комітету сільської 

ради 

В день 

прийняття 

рішення. 

7. Видача свідоцтва про смерть або рішення 

про відмову. 

Секретар 

виконавчого 

комітету сільської 

ради 

В день 

прийняття 

рішення. 

 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи  виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 

 

 

                                                            03-01   ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               

       процесу надання адміністративної послуги            

Посвідчення заповіту (крім секретного) 
 (назва адміністративної послуги) 

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

№ з/п Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

2. Прийняття всіх необхідних документів, у 

тому числі квитанції про сплату за 

виконання адміністративної послуги 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

3. Передача документів посадовій особі 

виконавчого комітету  Руськополянської 

сільської ради в частині надання 

нотаріальних послуг 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

4. Виготовлення заповіту, його 

підписання та скріплення печаткою 

Посадова особа 

виконавчого 

комітету  

Руськополянської 

сільської ради в 

частині надання 

нотаріальних 

послуг 

День подачі 

5. Передача  результату надання 

адміністративної послуги. 

Посадова особа 

виконавчого 

комітету  

Руськополянської 

сільської ради в 

частині надання 

нотаріальних 

послуг 

День подачі 

6. Видача заповіту або рішення про відмову. Посадова особа 

виконавчого 

комітету  

Руськополянської 

сільської ради в 

частині надання 

нотаріальних 

послуг 

День подачі 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи  виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                       



 
 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

. №36 від 25.02.2021 

 

 

03-02    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА 

процесу надання адміністративної послуги 

Скасування заповіту (крім секретного) 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

№ з/п Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 
 

День подачі 

2 Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

 

3. Прийняття всіх необхідних документів, у 

тому числі квитанції про сплату за 

виконання адміністративної послуги 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

4. Передача документів посадовій особі 

виконавчого комітету  Руськополянської 

сільської ради в частині надання 

нотаріальних послуг 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

5. Скасування заповіту,  підписання 

необхідних документів та скріплення 

печаткою 

Посадова особа 

виконавчого 

комітету  

Руськополянської 

сільської ради в 

частині надання 

нотаріальних послуг 

День подачі 

6. Передача  результату надання 

адміністративної послуги. 

Посадова особа 

виконавчого 

комітету  

Руськополянської 

сільської ради в 

частині надання 

нотаріальних послуг 

День подачі 

7. Видача документа або рішення про 

відмову. 

Посадова особа 

виконавчого 

комітету  

Руськополянської 

сільської ради в 

частині надання 

День подачі 

                       



нотаріальних послуг 
 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи  виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                  №36 від 25.02.2021 
 

 

    03-03    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги 

Видача дубліката посвідченого органом місцевого 

самоврядування документа 
(назва адміністративної послуги 

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

№ з/п Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки 

виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

2 Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною послугою, 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

 

 

3. Прийняття всіх необхідних документів, у тому 

числі квитанції про сплату за виконання 

адміністративної послуги 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

4. Передача документів посадовій особі 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради   в частині надання нотаріальних 

послуг 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

5. Виготовлення дубліката посвідченого 

органом місцевого самоврядування 

документа, його підписання та скріплення 

печаткою 

Посадова особа 

виконавчого комітету  

Руськополянської 

сільської ради в частині 

надання нотаріальних 

послуг 

День подачі 

6. Передача  результату надання адміністративної 

послуги. 

Посадова особа 

виконавчого комітету  

Руськополянської 

сільської ради в 

частині надання 

нотаріальних послуг 

День подачі 

7. Видача заповіту або рішення про відмову. Посадова особа 

виконавчого комітету  

Руськополянської 

сільської ради в 

частині надання 

нотаріальних послуг 

День подачі 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи  виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                       



                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                       Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

03-04   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

процесу надання адміністративної послуги 

Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і виписки з нього 
(назва адміністративної послуги) 

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

№ з/п Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки 

виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

2. Прийняття всіх необхідних документів, у 

тому числі квитанції про сплату за виконання 

адміністративної послуги 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

3. Передача документів   посадовій особі  

Руськополянської сільської ради сільської 

ради в частині надання нотаріальних послуг  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

4. Засвідчення вірності копій документів 

та виписок з них 

Посадова особа  в 

частині надання 

нотаріальних 

послуг 

День подачі 

5. Передача  результату надання 

адміністративної послуги. 

Посадова особа  в 

частині надання 

нотаріальних 

послуг 

День подачі 

6. Видача засвідчених копій документів та 

виписок з них або рішення про відмову. 

Посадова особа  в 

частині надання 

нотаріальних 

послуг 

День подачі 

 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи  виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 
 

                       



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

03-05   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

процесу надання адміністративної послуги 

           Засвідчення справжності підпису на документі 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

№ з/п Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

2 Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

 

3. Прийняття всіх необхідних документів, у 

тому числі квитанції про сплату за 

виконання адміністративної послуги 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

4. Передача документів   посадовій особі 

виконавчого  комітету  Руськополянської 

сільської ради сільської ради в частині 

надання нотаріальних послуг 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 
 

День подачі 

5. Засвідчення справжності підписів 

на документах 

Посадова особа 

виконавчого 

комітету  

Руськополянської 

сільської ради 

сільської ради в 

частині надання 

нотаріальних 

послуг 

День подачі 

6. Видача засвідчених підписів або 

рішення про відмову. 

Посадова особа 

виконавчого 

комітету  

Руськополянської 

сільської ради 

сільської ради в 

частині надання 

нотаріальних 

послуг 

День подачі 

 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової  особи  виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

                       



 

 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

03-06  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

процесу надання адміністративної послуги 

           Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до нотаріально посвідчених 

 (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном,  

довіреностей на управління і розпорядження корпоративними  

правами та довіреностей на користування та розпорядження 

 транспортними засобами) 
(назва адміністративної послуги) 

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

№ з/п Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

День подачі 

2 Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною 

послугою   

  

3. Прийняття всіх необхідних документів, у 

тому числі квитанції про сплату за 

виконання адміністративної послуги 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 
 

День подачі 

4. Передача документів   посадовій особі 

виконавчого  комітету  Руськополянської 

сільської ради сільської ради в частині 

надання нотаріальних послуг 

Посадова особа 

виконавчого 

комітету  

Руськополянської 

сільської ради  

в частині надання 

нотаріальних 

послуг 

День подачі 

5. Оформлення довіреності, її підписання та 

скріплення печаткою 

Посадова особа 

виконавчого 

комітету  

Руськополянської 

сільської ради в 

частині надання 

нотаріальних 

послуг 

День подачі 

6. Передача  результату надання 

адміністративної послуги. 

Посадова особа 

виконавчого 

комітету  

Руськополянської 

День подачі 

                       



сільської ради в 

частині надання 

нотаріальних 

послуг 

7. Видача довіреності або рішення про 

відмову. 

Посадова особа 

виконавчого 

комітету  

Руськополянської 

сільської ради в 

частині надання 

нотаріальних 

послуг 

День подачі 

 
 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи  виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                                                      



                                                                                                                                                      Зтверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

                                       04-01   ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА 

                                  процесу надання адміністративної послуги  
 Вклеювання до паспорта громадянина України (у формі книжечки) фотокартки    

при досягненні 25- і 45-річного віку 
(назва адміністративної послуги) 

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

№ з/п Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні 

за етапи 

 

Строк виконання 

етапів (днів) 

1. 

Інформування про види послуг, 
порядок заповнення заяви, 
перелік документів тощо. 

Перевірка повноважень особи 
що звернулась за 
адміністративною послугою та 
правильності заповнення заяви 

Прийом заяви про вклеювання 
фотокартки (довільної форми) 
при досягненні громадянином 
25- і 45- річного віку та 
документів, що подаються 
заявником або його 
опікуном/піклувальником для 
вклеювання фотокартки. 

У разі відсутності одного з 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги, або якщо особа 
звернулася для вклеювання 
фотокартки після спливу 
місячного строку після 
досягнення особою 
відповідного віку документи 
повертаються заявнику з 
письмовою відповіддю із 
зазначенням підстав для 
відмови. 

Адміністратор 
відділу 
ЦНАП 

Центр надання 
адміністративн

их послуг 

У день звернення 

2. 

Перевірка дійсності паспорта, 
який подано для вклеювання 
фотокартки. Порівняння 
наданих фотокарток із 
зовнішністю особи та 
фотокартками, які вже вклеєні 
на відповідні сторінки 
паспорта 

Адміністратор 
відділу 
ЦНАП 

Центр надання 
адміністративн

их послуг 

У день звернення 

3. 

Перевірка відповідності копій 
оригіналам наданих 
опікуном/піклувальником 
документів, належним чином 
завірення копій цих 
документів працівником 
територіального підрозділу 
ДМС/центру надання 

Адміністратор 
відділу 
ЦНАП 

Центр надання 
адміністративн

их послуг 

У день звернення 



адміністративних послуг  (із 
зазначенням посади, прізвища, 
імені, по батькові працівника). 

Оригінали документів 
повертаються 
опікуну/піклувальнику. 

4. 

Передача за описом вхідного 
пакету документів працівнику 
територіального підрозділу 
ДМС (у разі подачі документів 
до центру надання 
адміністративних послуг) 

Адміністратор 
відділу 
ЦНАП 

Центр надання 
адміністративн

их послуг 

У день звернення, 

але не пізніше 

наступного 

робочого дня 

5. 

Реєстрація заяви про 
вклеювання фотокартки в 
Журналі реєстрації заяв про 
вклеювання фотокарток. 

Працівник 
територіального 
підрозділу ДМС 

Територіальни
й підрозділ 

ДМС 

Реєстрація заяви 
про вклеювання 
фотокартки в 
Журналі 
реєстрації заяв 
про вклеювання 
фотокарток у 
день прийому 
документів 

6. 

У випадках неналежного 
оформлення документів або 
неналежної якості копій 
територіальний підрозділ ДМС 
повертає центру надання 
адміністративних послуг пакет 
наданих документів для 
усунення недоліків із 
зазначенням підстав 
повернення. 

У разі відсутності одного з 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги – повертається пакет 
документів разом з письмовою 
відповіддю заявнику із 
зазначенням підстав відмови. 

Працівник 
територіального 

підрозділу 
ДМС,  

центру надання 
адміністративни

х послуг 
 

Територіальни
й підрозділ 

ДМС, 
центр надання 
адміністративн

их послуг 
 

Не пізніше 5 
календарних   
днів з дня 
реєстрації заяви 
про вклеювання 
фотокартки в 
Журналі 
реєстрації заяв 
про вклеювання 
фотокарток 

7. 

Наявність підстав для 

вклеювання фотокартки та 

подана заявником інформація 

перевіряються уповноваженою 

особою територіального 

підрозділу ДМС, яка за своїми 

службовими обов’язками 

відповідає за оформлення та 

видачу паспорта, за даними 

відомчої інформаційної 

системи ДМС, Книгою обліку 

та з урахуванням вимог 

пунктів 4 та 5 розділу VI 

Тимчасового порядку. 

У разі подання паспорта, 

оформленого територіальним 

підрозділом ДМС, який 

припинив діяльність або 

тимчасово не здійснює свої 

повноваження, картотеки заяв 

про видачу паспорта якого не 

збереглися, працівник 

територіального підрозділу 

Працівник 
територіального 
підрозділу ДМС 

Територіальни
й підрозділ 

ДМС 

Не пізніше 5 
календарних   
днів з дня 
реєстрації заяви 
про вклеювання 
фотокартки в 
Журналі 
реєстрації заяв 
про вклеювання 
фотокарток. 
 
У разі 
проведення 
додаткової 
перевірки 
інформації, 
поданої 
заявником, строк 
вклеювання 
фотокартки 
продовжується не 
більше ніж на 30 
календарних днів 



ДМС надсилає засобами 

поштового або 

фельд’єгерського зв’язку 

запити до органів державної 

влади відповідно до абзаців 

першого та другого пункту 43 

Порядку оформлення, видачі, 

обміну, пересилання, 

вилучення, повернення 

державі, визнання недійсним 

та знищення паспорта 

громадянина України, 

затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2015 року № 302. 

8. 

Рішення про вклеювання 

фотокартки до паспорта 

приймається територіальним 

підрозділом ДМС за 

результатами проведених 

перевірок. 

Працівник 
територіального 
підрозділу ДМС 

Територіальни
й підрозділ 

ДМС 

Не пізніше 5 
календарних   
днів з дня 
реєстрації заяви 
про вклеювання 
фотокартки в 
Журналі 
реєстрації заяв 
про вклеювання 
фотокарток. 
 
У разі 
проведення 
додаткових 
перевірок 
інформації, 
поданої 
заявником, не 
пізніше 30 
календарних днів 
з дня реєстрації 
заяви про 
вклеювання 
фотокартки в 
Журналі 
реєстрації заяв 
про вклеювання 
фотокарток. 

9. 

Надані фотокартки 

порівнюються із зовнішністю 

особи та фотокартками, які 

вже вклеєні на відповідні 

сторінки паспорта.  

Перед уклеюванням 

фотокартки в паспорт у нижній 

частині рамки, яка визначена 

як місце для вклеювання 

фотокартки в паспорті та заяві, 

зазначаються прізвище та 

ініціали особи, на ім’я якої 

оформлено паспорт. 

 Фотокартка вклеюється в 

паспорт на третю сторінку (у 

разі досягнення 25-річного 

Працівник 
територіального 
підрозділу ДМС 

Територіальни
й підрозділ 

ДМС 

Протягом 5 
календарних днів 
з дня реєстрації 
заяви про 
вклеювання 
фотокартки в 
Журналі 
реєстрації заяв 
про вклеювання 
фотокарток. 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF#n733
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF#n733
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/302-2015-%D0%BF#n734


віку) або п’яту сторінку (у разі 

досягнення 45-річного віку).  

На четверту або шосту 

сторінки паспорта (відповідно)  

вноситься запис про орган, 

яким здійснюється вклеювання 

фотокарток у паспорт, та 

ставиться підпис посадової 

особи. Підпис скріплюється 

гербовою печаткою. Після 

перевірки фотокартка, уклеєна 

в паспорт, скріплюється 

рельєфним відбитком печатки. 

Номери гербової печатки та 

рельєфного відбитка печатки 

повинні збігатися.  

Друга фотокартка вклеюється 

у заяву про видачу такого 

паспорта  у спеціально 

відведені для цього місця. 

Якщо фотокартка вклеюється в 

територіальному підрозділі 

ДМС, який видавав особі 

паспорт, у заяву про видачу 

паспорта вносяться дати, 

підпис посадової особи, назва 

територіального підрозділу 

ДМС. 

10. 

Реєстрація у Журналі обліку 

вклеювання фотокарток у 

паспорт громадянина України 

у зв'язку з досягненням 25 або 

45 річного віку (у разі видачі 

паспорта іншим 

територіальним підрозділом 

ДМС), та направлення до 

територіального підрозділу 

ДМС за місцем видачі 

паспорта відповідного 

повідомлення про вклеювання 

фотокартки з долученням до 

нього другої фотокартки, на 

зворотному боці якої 

зазначаються прізвище та 

ініціали особи. 

Фотокартка не вклеюється до 

заяви, якщо така заява 

зафіксована у вигляді 

електронних даних та 

зберігається у визначеному 

ДМС територіальному органі 

ДМС / структурному 

Працівник 

територіального 

підрозділу ДМС 

Територіальни

й підрозділ 

ДМС 

Не пізніше 5  

днів з дня 

реєстрації заяви 

про вклеювання 

фотокартки в 

Журналі 

реєстрації заяв 

про вклеювання 

фотокарток  



підрозділі апарату ДМС. Заява 

про вклеювання фотокартки 

разом з фотокарткою та 

відповідні сторінки паспорта з 

вклеєною фотокарткою, 

долучаються до заяви, 

зафіксованої у вигляді 

електронних даних. Дата 

долучення інформації 

зазначається у журналі 

реєстрації заяв про вклеювання 

фотокарток. 

11. 

Передача за описом вихідного 

пакету документів у 

приміщенні територіального 

підрозділу ДМС паспорта 

громадянина України до 

центру надання 

адміністративних послуг. 

 

Працівник 

територіального 

підрозділу 

ДМС, 
адміністратор 
відділу 
ЦНАП 

Територіальни

й підрозділ 

ДМС, 

Центр надання 

адміністративн

их послуг 

Не пізніше 5 

календарних днів 

з дня реєстрації 

заяви про 

вклеювання 

фотокартки в 

Журналі 

реєстрації заяв 

про вклеювання 

фотокарток. 

 

У разі 

проведення 

додаткових 

перевірок 

інформації, 

поданої 

заявником, не 

пізніше 30 

календарних днів 

з дня реєстрації 

заяви про 

вклеювання 

фотокартки в 

Журналі 

реєстрації заяв 

про вклеювання 

фотокарток. 

12. 

Видача паспорта громадянина 

України з вклеєною 

фотокарткою. 

Адміністратор 
відділу 
ЦНАП 

Центр надання 

адміністративн

их послуг 

У день звернення 

особи за 

паспортом з 

вклеєною 

фотокарткою 

 

13. Оскарження У встановленому порядку 

 
 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
 

№36 від 25.02.2021 
 

 

                                          05-01   ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
         процесу надання адміністративної послуги 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
 (назва адміністративної послуги) 

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

 
 

№ з/п Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

  

У момент звернення. 

2 Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною 

послугою та правильності 

заповнення заяви 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

 

3. Прийняття заяви про надання 

інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, а 

також документів, необхідних для її 

проведення, та реєстрація у базі 

даних про реєстрацію заяв і запитів 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

У момент звернення. 

4. Виготовлення електронних копій 

шляхом сканування поданих 

оригіналів документів та розміщення 

їх у базі даних про реєстрацію заяв і 

запитів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

У момент звернення. 

5. Передача за допомогою програмного 

забезпечення Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

документів до органу державної 

реєстрації прав. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

У момент звернення. 

6. Опрацювання заяви про надання 

інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, а 

також документів, необхідних для її 

проведення та оформлення результату 

надання адміністративної послуги. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

Строк не має 

перевищувати одного 

робочого дня з дня 

реєстрації відповідної 

заяви в Державному 

реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

                       



7. Формування та видача або 

надсилання поштою інформації з 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно або рішення про 

відмову. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

Надання інформації з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно у 

паперовій формі 

здійснюються у строк, 

що не перевищує 

одного робочого дня з 

дня реєстрації 

відповідної заяви в 

Державному реєстрі 

речових прав на 

нерухоме майно. 

 
Примітка: дії або бездіяльність  державного реєстратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути 

оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

 

                                                                                                                                    

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                         



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

                                          05-02   ТЕХНОЛОГІЧНА    КАРТКА                               
            процесу надання адміністративної послуги 

              Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки 

виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП  виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

  

У момент 

звернення. 

2 Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП 

виконавчого комітету 

Руськополянської 

сільської ради 
 

 

3 Прийняття заяви про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень, а також 

документів, необхідних для її проведення, 

та реєстрація у базі даних про реєстрацію 

заяв і запитів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно. 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП  виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

 

У момент 

звернення. 

4. Виготовлення електронних копій шляхом 

сканування поданих оригіналів документів 

та розміщення їх у базі даних про 

реєстрацію заяв і запитів Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП  виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

 

У момент 

звернення. 

5. Передача за допомогою програмного 

забезпечення Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно документів до 

органу державної реєстрації прав. 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП  виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

 

У момент 

звернення. 

6. Опрацювання заяви про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень, а також 

документів, необхідних для її проведення та 

оформлення результату надання 

адміністративної послуги, зокрема: 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП  виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

 

Строк не має 

перевищувати 2 

робочих днів.  

 

6.1. розгляд заяви про державну реєстрацію 

прав та їх обтяжень та документів, 

необхідних для її проведення, та у разі 

необхідності прийняття рішення про 

зупинення розгляду заяви про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

  

                       



майно, про відновлення розгляду заяви про 

державну реєстрацію прав та їх обтяжень, 

про залишення заяви про державну 

реєстрацію без розгляду у зв’язку з її 

відкликанням, про відмову в задоволенні 

заяви про відкликання заяви про державну 

реєстрацію, про зупинення державної 

реєстрації прав, про відмову у зупиненні 

державної реєстрації прав, про 

відновлення державної реєстрації прав; 
6.2. прийняття рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень або про 

відмову у державній реєстрації прав та їх 

обтяжень. 

  

7. Формування та видача або надсилання 

поштою інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно або 

рішення про відмову у державній 

реєстрації прав та їх обтяжень, документів, 

що подавалися. 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП  виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

 

Проводиться у 

строк, що не 

перевищує двох 

робочих днів з дня 

реєстрації 

відповідної заяви 

в Державному 

реєстрі прав. 

Інші скорочені 

строки надання 

адміністративної 

послуги: 

2 робочі дні; 

1 робочий день; 

2 години 

Заборонено 

видавати заявнику 

документи за 

результатом 

розгляду заяв у 

сфері державної 

реєстрації прав у 

строки, менші ніж 

ті, з урахуванням 

яких ним сплачено 

адміністративний 

збір  

за державну 

реєстрацію прав. 

Примітка: дії або бездіяльність  державного реєстратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути 

оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 



                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                        

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

.  
 

                                          05-03   ТЕХНОЛОГІЧНА     КАРТКА   
                                      процесу надання адміністративної послуги 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно            
(назва адміністративної послуги) 

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

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Державний реєстраторвідділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської  сільської ради  

  

У момент звернення. 

2 Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 
 

 

3. Прийняття заяви про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень, а також 

документів, необхідних для її 

проведення, та реєстрація у базі даних 

про реєстрацію заяв і запитів Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Державний реєстраторвідділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської  сільської ради  

 

У момент звернення. 

4. Виготовлення електронних копій 

шляхом сканування поданих оригіналів 

документів та розміщення їх у базі даних 

про реєстрацію заяв і запитів Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Державний реєстратор відділу   

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської  сільської ради  

 

У момент звернення. 

5. Передача за допомогою програмного 

забезпечення Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

документів до органу державної 

реєстрації прав. 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської  сільської ради  

 

У момент звернення. 

6. Опрацювання заяви про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень, а також 

документів, необхідних для її проведення 

та оформлення результату надання 

адміністративної послуги, зокрема: 

Державний реєстратор 

відділуЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської  

сільської ради  

 

Строк не має 

перевищувати 5 

робочих днів.  

 

                       



6.1. розгляд заяви про державну реєстрацію 

прав та їх обтяжень та документів, 

необхідних для її проведення, та у разі 

необхідності прийняття рішення про 

зупинення розгляду заяви про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно, про відновлення розгляду заяви 

про державну реєстрацію прав та їх 

обтяжень, про залишення заяви про 

державну реєстрацію без розгляду у 

зв’язку з її відкликанням, про відмову в 

задоволенні заяви про відкликання заяви 

про державну реєстрацію, про зупинення 

державної реєстрації прав, про відмову у 

зупиненні державної реєстрації прав, про 

відновлення державної реєстрації рав; 

  

6.2. прийняття рішення про державну 

реєстрацію прав та їх обтяжень або про 

відмову у державній реєстрації прав та їх 

обтяжень. 

  

7. Формування та видача або надсилання 

поштою інформації з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно або 

рішення про відмову у державній 

реєстрації прав та їх обтяжень, 

документів, що подавалися. 

Державний реєстратор відділу  

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської  сільської ради  

 

Проводиться у 

строк, що не 

перевищує п’яти 

робочих днів з дня 

реєстрації відповідної 

заяви в Державному 

реєстрі прав. 

Інші скорочені 

строки надання 

адміністративної 

послуги: 

2 робочі дні; 

1 робочий день; 

2 години 

Заборонено 

видавати заявнику 

документи за 

результатом розгляду 

заяв у сфері 

державної реєстрації 

прав у строки, менші 

ніж ті, з урахуванням 

яких ним сплачено 

адміністративний збір  

за державну 

реєстрацію прав. 

 

Примітка: дії або бездіяльність  державного реєстратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути 

оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 
 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

                                       05-04  ІНФОРМАЦІЙНА   КАРТКА                                  
процесу надання адміністративної послуги  

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 
 (назва адміністративної послуги) 

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

 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Державний 33еєстратор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської  сільської ради  

У момент 

звернення. 

2. Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 
 

 

3. Прийняття заяви про взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна, а 

також документів, необхідних для її 

проведення, та реєстрація у базі даних 

про реєстрацію заяв і запитів 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

Державний реєстраторвідділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської  сільської ради  

У момент 

звернення. 

4. Виготовлення електронних копій 

шляхом сканування поданих 

оригіналів документів та розміщення 

їх у базі даних про реєстрацію заяв і 

запитів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно. 

Державний реєстраторвідділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської  сільської ради  

У момент 

звернення. 

5. Передача за допомогою програмного 

забезпечення Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

документів до органу державної 

реєстрації прав. 

Державний реєстраторвідділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської  сільської ради  

У момент 

звернення. 

6. Опрацювання заяви про взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна та 

оформлення результату надання 

адміністративної послуги, зокрема: 

Державний реєстраторвідділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської  сільської ради  

Надається у 

строк, що не 

перевищує 12 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів з 

моменту прийняття 

відповідної заяви  

                       



6.1. розгляд заяви про взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна та 

документів, необхідних для його 

проведення, та у разі необхідності 

прийняття рішення про зупинення 

розгляду заяви, про відновлення 

розгляду заяви, про залишення заяви 

без розгляду у зв’язку з її 

відкликанням, про відмову в 

задоволенні заяви про відкликання 

заяви, про зупинення державної 

реєстрації, про відмову у зупиненні 

державної реєстрації прав, про 

відновлення державної реєстрації 

прав; 

  

6.2. прийняття рішення про взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна 

або про відмову. 

  

7. Формування та видача або 

надсилання поштою інформації з 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно або рішення про 

відмову взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна, документів, що 

подавалися. 

Державний реєстраторвідділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської  сільської ради  

 

Надається у 

строк, що не 

перевищує 12 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів з 

моменту прийняття 

відповідної заяви. 

 

 

Примітка: дії або бездіяльність  державного реєстратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути 

оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
 

№36 від 25.02.2021 
 

 

                                          05-05   ТЕХНОЛОГІЧНА    КАРТКА  
                                       процесу надання адміністративної послуги 

 

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень 
(назва адміністративної послуги) 

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

 
 

№ з/п Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Державний реєстрвтор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У момент звернення. 

2. Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною 

послугою та правильності 

заповнення заяви 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 
 

 

3. Прийняття заяви про внесення 

змін до записів Державного реєстру 

речових прав,  та реєстрація у базі 

даних про реєстрацію заяв і запитів 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно. 

Державний реєстрвтор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У момент звернення. 

4. Виготовлення електронних копій 

шляхом сканування поданих 

оригіналів документів та 

розміщення їх у базі даних про 

реєстрацію заяв і запитів 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно. 

Державний реєстрвтор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У момент звернення. 

5. Передача за допомогою 

програмного забезпечення 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно документів до 

органу державної реєстрації прав. 

Державний реєстрвтор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У момент звернення. 

6. Опрацювання заяви про внесення 

змін до записів Державного реєстру 

прав,   а також документів, 

необхідних для її проведення, 

зокрема: 

Державний реєстрвтор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Строк не має 

перевищувати 

одного робочого 

дня з дня реєстрації 

відповідної заяви в 

Державному 

реєстрі речових 

прав на нерухоме 

майно. 

                       



6.1. розгляд заяви про внесення змін до 

записів Державного реєстру прав, та 

документів, необхідних для її 

проведення, та у разі необхідності 

прийняття рішення про зупинення 

розгляду заяви, про відновлення 

розгляду заяви, про залишення 

заяви без розгляду у зв’язку з її 

відкликанням, про відмову в 

задоволенні заяви про відкликання 

заяви, про зупинення державної 

реєстрації прав, про відмову у 

зупиненні державної реєстрації 

прав, про відновлення державної 

реєстрації прав; 

Державний реєстрвтор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

 

6.2. прийняття рішення про внесення 

змін до записів Державного реєстру 

прав, або про відмову у державній 

реєстрації прав та їх обтяжень. 

Державний реєстрвтор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

 

7. Формування та видача або 

надсилання поштою інформації з 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно або рішення про 

відмову у державній реєстрації прав 

та їх обтяжень, документів, що 

подавалися. 

Державний реєстрвтор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Надання інформації з 

Державного реєстру 

речових прав на 

нерухоме майно у 

паперовій формі 

здійснюються у 

строк, що не 

перевищує одного 

робочого дня з дня 

реєстрації відповідної 

заяви в Державному 

реєстрі речових прав 

на нерухоме майно. 

 
Примітка: дії або бездіяльність  державного реєстратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути 

оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

.  
 

 

                                          05-06   ТЕХНОЛОГІЧНА    КАРТКА                               
       процесу надання адміністративної послуги 

 

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

нерухоме майно 

 (назва адміністративної послуги) 

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

 

 
 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення 

про надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна особа Строки 

виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

  

У момент 

звернення. 

2. Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною 

послугою та правильності 

заповнення заяви 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

 

 

3. Прийняття заяви про державну 

реєстрацію державну реєстрація 

інших (відмінних від права 

власності) речових прав на 

нерухоме майно, а також 

документів, необхідних для її 

проведення, та реєстрація у базі 

даних про реєстрацію заяв і запитів 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно. 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

 

У момент 

звернення. 

4. Виготовлення електронних копій 

шляхом сканування поданих 

оригіналів документів та 

розміщення їх у базі даних про 

реєстрацію заяв і запитів 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно. 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

 

У момент 

звернення. 

5. Передача за допомогою 

програмного забезпечення 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно документів до 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

У момент 

звернення. 

                       



органу державної реєстрації прав.  

6. Опрацювання заяви державну 

реєстрацію  інших (відмінних від 

права власності) речових прав на 

нерухоме майно, а також документів, 

необхідних для її проведення та 

оформлення результату надання 

адміністративної послуги, зокрема: 

Державний реєстратор ЦНАП 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

 

Строк не має 

перевищувати 5 

робочих днів.  

 

6.1. розгляд заяви про державну 
реєстрацію  інших (відмінних від 

права власності) речових прав на 

нерухоме майно та документів, 

необхідних для її проведення, та у 

разі необхідності прийняття 

рішення про зупинення розгляду 

заяви про державну реєстрацію  

інших (відмінних від права 

власності) речових прав на 

нерухоме майно , про відновлення 

розгляду заяви про державну 

реєстрацію  інших (відмінних від 

права власності) речових прав на 

нерухоме майно , про залишення 

заяви про державну реєстрацію 

інших (відмінних від права 

власності) речових прав на 

нерухоме майно без розгляду у 

зв’язку з її відкликанням, про 

відмову в задоволенні заяви, про 

відкликання заяви про державну 
реєстрацію інших (відмінних від 

права власності) речових прав на 

нерухоме майно, про зупинення 

державної реєстрації 

інших(відмінних від права 

власності) речових  прав, про 

відмову у зупиненні державної 

реєстрації інших прав прав, про 

відновлення державної реєстрації 

інших (відмінних від права 

власності) речових прав на 

нерухоме майно  ; 

  

6.2. прийняття рішення про державну 

реєстрацію інших (відмінних від 

права власності) речових прав на 

нерухоме май но або про відмову у 

державній реєстрації інших 

(відмінних від права власності) 

речових прав на нерухоме майно 

  



7. Формування та видача або 

надсилання поштою інформації з 

Державного реєстру речових прав 
інших (відмінних від права 

власності) речових прав на 

нерухоме майно або рішення про 

відмову у державній реєстрації  

інших (відмінних від права 

власності) речових прав на 

нерухоме майно 

Державний реєстратор відділу 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

 

Проводиться у 

строк, що не 

перевищує п’яти 

робочих днів з дня 

реєстрації 

відповідної заяви в 

Державному 

реєстрі прав. 

Інші скорочені 

строки надання 

адміністративної 

послуги: 

2 робочі дні; 

1 робочий день; 

2 години 

Заборонено 

видавати заявнику 

документи за 

результатом 

розгляду заяв у 

сфері державної 

реєстрації прав у 

строки, менші ніж 

ті, з урахуванням 

яких ним сплачено 

адміністративний 

збір  

за державну 

реєстрацію прав. 

 
Примітка: дії або бездіяльність  державного реєстратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути 

оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

05-07   ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги 

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

№ з/п Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки 

виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

  

У момент 

звернення. 

2. Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

 

3. Прийняття заяви про скасування 

запису Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно , а також 

документів, необхідних для її 

проведення, та реєстрація у базі даних 

про реєстрацію заяв і запитів 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

У момент 

звернення. 

4. Виготовлення електронних копій 

шляхом сканування поданих 

оригіналів документів та розміщення 

їх у базі даних про реєстрацію заяв і 

запитів Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

У момент 

звернення. 

5. Передача за допомогою програмного 

забезпечення Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно 

документів до органу державної 

реєстрації прав. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

У момент 

звернення. 

6. Опрацювання заяви про скасування 

запису Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно , а також 

документів, необхідних для її 

проведення та оформлення результату 

надання адміністративної послуги, 

Державний реєстратор 

ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

Строк не має 

перевищувати 

5 робочих 

днів.  

 

                       



зокрема: 

6.1. розгляд заяви про скасування запису 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та документів, 

необхідних для її проведення, та у разі 

необхідності прийняття рішення про 

зупинення розгляду заяви про 

скасування запису Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, про 

відновлення розгляду заяви скасування 

запису Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно, про 

залишення заяви про скасування 

запису Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно без розгляду у 

зв’язку з її відкликанням, про відмову 

в задоволенні заяви про відкликання 

заяви про скасування запису 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, про зупинення 

скасування запису, про відмову у 

скасуванні запису Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно; 

  

6.2. прийняття рішення про скасування 

запису Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно  або про 

відмову у скасуванні запису 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно . 

  

7. Формування та видача або 

надсилання поштою інформації з 

Державного реєстру речових прав на 

скасування запису або рішення про 

відмову у скасування запису 

Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, документів, що 

подавалися. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

Проводитьс

я у строк, що 

не перевищує 

п’яти робочих 

днів з дня 

реєстрації 

відповідної 

заяви в 

Державному 

реєстрі прав. 

Інші 

скорочені 

строки 

надання 

адміністратив

ної послуги: 

2 робочі дні; 

1 робочий 

день; 

2 години 

Заборонено 

видавати 

заявнику 

документи за 



результатом 

розгляду заяв 

у сфері 

державної 

реєстрації 

прав у строки, 

менші ніж ті, 

з урахуванням 

яких ним 

сплачено 

адміністратив

ний збір  

за державну 

реєстрацію 

прав. 

 
 Примітка: дії або бездіяльність  державного реєстратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути 

оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

                                          05-08  ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА                               
процесу надання адміністративної послуги 

Скасування  рішення державного реєстратора 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення 

про надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна особа Строки 

виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

  

У момент 

звернення. 

2. Перевірка повноважень особи 

що звернулась за адміністративною 

послугою та правильності 

заповнення заяви 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

 

3. Прийняття заяви про скасування 

рішення державного реєстратора, а 

також документів, необхідних для її 

проведення, та реєстрація у базі 

даних про реєстрацію заяв і запитів 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

У момент 

звернення. 

4. Виготовлення електронних копій 

шляхом сканування поданих 

оригіналів документів та 

розміщення їх у базі даних про 

реєстрацію заяв і запитів 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

У момент 

звернення. 

5. Передача за допомогою 

програмного забезпечення 

Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно документів до 

органу державної реєстрації прав. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

У момент 

звернення. 

6. Опрацювання заяви про скасування 

рішення державного реєстратора, а 

також документів, необхідних для її 

проведення та оформлення 

результату надання адміністративної 

послуги, зокрема: 

Державний реєстратор 

ЦНАП виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

 

Строк не 

має 

перевищув

ати 5 

робочих 

днів.  

                       



 

6.1. розгляд заяви про скасування 

рішення державного реєстратора та 

документів, необхідних для її 

проведення, та у разі необхідності 

прийняття рішення про зупинення 

розгляду заяви про скасування 

рішення державного реєстратора, 

про відновлення розгляду заяви про 

скасування рішення державного 

реєстратора, про залишення заяви 

про скасування рішення державного 

реєстратора без розгляду у зв’язку з 

її відкликанням, про відмову в 

задоволенні заяви про відкликання 

заяви про скасування рішення 

державного реєстратора, про 

зупинення скасування запису, про 

відмову у скасуванні рішення 

державного реєстратора; 

  

6.2. прийняття рішення про 

скасування рішення державного 

реєстратора або про відмову у 

скасуванні рішення державного 

реєстратора. 

  

7. Формування та видача або 

надсилання поштою інформації з 

Державного реєстру речових прав 

на скасування запису рішення 

державного реєстратора або 

рішення про відмову у скасування 

запису рішення державного 

реєстратора, документів, що 

подавалися. 

Державний реєстратор 

відділу ЦНАП виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

 

Проводит

ься у строк, 

що не 

перевищує 

п’яти 

робочих 

днів з дня 

реєстрації 

відповідної 

заяви в 

Державном

у реєстрі 

прав. 

Інші 

скорочені 

строки 

надання 

адміністрат

ивної 

послуги: 

2 робочі 

дні; 

1 

робочий 

день; 

2 години 

Забороне

но 



видавати 

заявнику 

документи 

за 

результато

м розгляду 

заяв у 

сфері 

державної 

реєстрації 

прав у 

строки, 

менші ніж 

ті, з 

урахування

м яких ним 

сплачено 

адміністрат

ивний збір  

за 

державну 

реєстрацію 

прав. 

 
 Примітка: дії або бездіяльність державного реєстратора  відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської ради  можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому 

законом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 

  
 

                                          06-01  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань  
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, 

які подані для державної 

реєстрації  змін до відомостей 

про фізичну особу підприємця, 

що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних, 

осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику 

примірника опису, за яким 

приймаються документи, що 

подаються для державної 

реєстрації змін до відомостей 

про фізичну особу підприємця, 

що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних, 

осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань., з 

відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через 

портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

                       



документів. 

4.1 У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

перейти до пункту 5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.1. Формування повідомлення 

про зупинення розгляду 

документів із зазначенням строку, 

виключного переліку підстав для 

його зупинення,  що за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються заявнику 

на адресу його 

електронної пошти. 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення 

розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через 

портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



4.2.6. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення 

їх розгляду, шляхом їх 

сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

5. Державна реєстрація змін до 

відомостей про фізичну особу 

підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі 

юридичних, осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 

формувань.  або відмова в такій 

реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного державного 

реєстру 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

6. Формування та оприлюднення 

на порталі електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органі 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

                                   06-02        ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                                                                                             
                                           процесу надання адміністративної послуги 

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

юридичної особи (крім громадського формування)   
(назва адміністративної послуги) 

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

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом 

документів, які подані для 

державної реєстрації внесення 

змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ 

юридичної особи (крім 

громадського формування)   
 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

що подаються для державної 

реєстрації внесення змін до 

відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи 

(крім громадського 

формування), з відміткою про 

дату їх отримання та кодом 

доступу до результатів 

розгляду документів через 

портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду 

документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав Державний Адміністратор Протягом  24 годин, крім 

                       



для зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

перейти до пункту 5 

реєстратор відділу        

ЦНАП 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

4.2.1. Формування повідомлення 

про зупинення розгляду 

документів із зазначенням 

строку, виключного переліку 

підстав для його зупинення,  що 

за допомогою програмних 

засобів ведення Єдиного 

державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від заявника 

заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав 

для зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу до 

результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



4.2.6. Виготовлення 

електронних копій документів, 

поданих для усунення підстав 

для зупинення їх розгляду, 

шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

5. Державна реєстрація 

внесення змін до відомостей 

про відокремлений підрозділ 

юридичної особи (крім 

громадського формування) або 

відмова в такій реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

Не пізніше строку розгляду 

документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та 

формування повідомлення про 

відмову у державній реєстрації 

за допомогою програмних 

засобів ведення Єдиного 

державного реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного державного 

реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника 

заяви про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від заявника 

заяви 

6. Формування та 

оприлюднення на порталі 

електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

                                          06-03    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

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  
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом 

документів, які подані для 

державної реєстрації 

включення відомостей про 

фізичну особу – підприємця, 

зареєстровану до 01 липня 2004 

року, відомості про яку не 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань  
 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

що подаються для державної 

реєстрації включення 

відомостей про фізичну особу – 

підприємця, зареєстровану до 

01 липня 2004 року, відомості 

про яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань , з відміткою про 

дату їх отримання та кодом 

доступу до результатів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

                       



розгляду документів через 

портал електронних сервісів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду 

документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав 

для зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

перейти до пункту 5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.1. Формування повідомлення 

про зупинення розгляду 

документів із зазначенням 

строку, виключного переліку 

підстав для його зупинення,  що 

за допомогою програмних 

засобів ведення Єдиного 

державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються заявнику 

на адресу його 

електронної пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав 

для зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу до 

результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.6. Виготовлення 

електронних копій документів, 

поданих для усунення підстав 

для зупинення їх розгляду, 

шляхом їх сканування                                                 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

 

 

 

5. 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 або відмова в такій 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

5.2.1. Підготовка та 

формування повідомлення про 

відмову у державній реєстрації 

за допомогою програмних 

засобів ведення Єдиного 

державного реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного державного 

реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 



документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника 

заяви про їх повернення 

заявника заяви 

6. Формування та 

оприлюднення на порталі 

електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

                                          06-04    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора юридичної особи (крім 

громадського формування)  
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, 

які подані для державної 

реєстрації зміни складу комісії з 

припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної 

комісії), голови комісії або 

ліквідатора юридичної особи 

(крім громадського формування) 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

2.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику 

примірника опису, за яким 

приймаються документи, що 

подаються для державної 

реєстрації   зміни складу комісії 

з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної 

комісії), голови комісії або 

ліквідатора юридичної особи 

(крім громадського формування) 

з відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу до 

результатів розгляду документів 

через портал електронних 

сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

                       



4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

перейти до пункту 5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.1. Формування повідомлення 

про зупинення розгляду 

документів із зазначенням строку, 

виключного переліку підстав для 

його зупинення,  що за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі 

електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на адресу 

його електронної 

пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення 

розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 



4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через 

портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

4.2.6. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення 

їх розгляду, шляхом їх 

сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

5. Державна реєстрація зміни 

складу комісії з припинення 

(комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії), голови 

комісії або ліквідатора 

юридичної особи (крім 

громадського формування) або 

відмова в такій реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду 

документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного 

державного 

реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня 



документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника заяви 

про їх повернення 

надходження від 

заявника заяви 

6. Формування та оприлюднення 

на порталі електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

                                          06-05  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 

 особи (крім громадського формування)  
(назва адміністративної послуги) 

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

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом 

документів, які подані для 

державної реєстрації 

припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

(крім громадського 

формування)  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, 

за яким приймаються 

документи, що подаються для 

державної реєстрації   

припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

(крім громадського 

формування), з відміткою про 

дату їх отримання та кодом 

доступу до результатів 

розгляду документів через 

портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду 

документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав 

для зупинення розгляду 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

                       



зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі 

документів перейти до пункту 
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святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.1. Формування 

повідомлення про зупинення 

розгляду документів із 

зазначенням строку, 

виключного переліку підстав 

для його зупинення,  що за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру розміщується на 

порталі електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на адресу 

його електронної 

пошти. 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав 

для зупинення розгляду 

документів (видача, надсилання 

поштовим відправленням), у 

разі надходження від заявникам 

заяви про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для 

зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, 

за яким приймаються 

документи, подані для 

усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу 

до результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

В день надходження 

документів 



4.2.6. Виготовлення 

електронних копій 

документів, поданих для 

усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, 

шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

В день надходження 

документів 

5. Державна реєстрація  

припинення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

(крім громадського 

формування)  або відмова в 

такій реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 

6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

5.2.1. Підготовка та 

формування повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного державного 

реєстру 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у 

разі надходження від заявника 

заяви про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

6. Формування та 

оприлюднення на порталі 

електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

                                          06-06   ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної   

особи (крім громадського формування) 
 (назва адміністративної послуги) 

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

 

\ 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом 

документів, які подані для 

державної реєстрації 

створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 
 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, 

за яким приймаються 

документи, що подаються для 

державної реєстрації   

створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

(крім громадського 

формування), з відміткою про 

дату їх отримання та кодом 

доступу до результатів 

розгляду документів через 

портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду 

документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

                       



4.1 У разі відсутності підстав 

для зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі 

документів перейти до пункту 

5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

4.2.1. Формування 

повідомлення про зупинення 

розгляду документів із 

зазначенням строку, 

виключного переліку підстав 

для його зупинення,  що за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру розміщується на 

порталі електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у 

день зупинення та 

надсилаються заявнику на 

адресу його електронної 

пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав 

для зупинення розгляду 

документів (видача, надсилання 

поштовим відправленням), у 

разі надходження від заявникам 

заяви про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від заявника 

заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для 

зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, 

за яким приймаються 

документи, подані для 

усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу 

до результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



4.2.6. Виготовлення 

електронних копій 

документів, поданих для 

усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, 

шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

5. Державна реєстрація 

створення відокремленого 

підрозділу юридичної особи 

(крім громадського 

формування)   або відмова в 

такій реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 

6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

5.2.1. Підготовка та 

формування повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного державного 

реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у 

разі надходження від заявника 

заяви про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від заявника 

заяви 

6. Формування та 

оприлюднення на порталі 

електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

                                          06-07  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення                        

юридичної особи (крім громадського формування) 
 (назва адміністративної послуги) 

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

 

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом 

документів, які подані для 

державної реєстрації рішення 

про відміну рішення про 

припинення юридичної особи 

(крім громадського 

формування) 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

що подаються для державної 

реєстрації  рішення про відміну 

рішення про припинення 

юридичної особи (крім 

громадського формування), з 

відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу до 

результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду 

документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

                       



документів. 

4.1 У разі відсутності підстав 

для зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

перейти до пункту 5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.1. Формування повідомлення 

про зупинення розгляду 

документів із зазначенням 

строку, виключного переліку 

підстав для його зупинення,  що 

за допомогою програмних 

засобів ведення Єдиного 

державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються заявнику 

на адресу його 

електронної пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав 

для зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу до 

результатів розгляду 

документів через портал 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



електронних сервісів 

4.2.6. Виготовлення 

електронних копій документів, 

поданих для усунення підстав 

для зупинення їх розгляду, 

шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

5. Державна реєстрація  

рішення про відміну рішення 

про припинення юридичної 

особи (крім громадського 

формування) або відмова в 

такій реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та 

формування повідомлення про 

відмову у державній реєстрації 

за допомогою програмних 

засобів ведення Єдиного 

державного реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових 

днів, після надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного державного 

реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника 

заяви про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

6. Формування та Державний Адміністратор Після проведення 



оприлюднення на порталі 

електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

реєстратор відділу        

ЦНАП 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

                                          06-08 ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної                             

особи – підприємця за її рішенням  
(назва адміністративної послуги) 

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

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, 

які подані для державної 

реєстрації припинення 

підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця за її 

рішенням 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику 

примірника опису, за яким 

приймаються документи, що 

подаються для державної 

реєстрації припинення 

підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця за її 

рішенням, з відміткою про дату 

їх отримання та кодом доступу 

до результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

                       



перейти до пункту 5 документів. 

4.2.1. Формування повідомлення 

про зупинення розгляду 

документів із зазначенням строку, 

виключного переліку підстав для 

його зупинення,  що за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються заявнику 

на адресу його 

електронної пошти. 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення 

розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через 

портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.6. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення 

їх розгляду, шляхом їх 

сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



5. Державна реєстрація  

припинення підприємницької 

діяльності фізичної особи – 

підприємця за її рішенням або 

відмова в такій реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного державного 

реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

6. Формування та оприлюднення 

на порталі електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 
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                                          06-09  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
 процесу надання адміністративної послуги 

Державна реєстрація припинення юридичної особи  в результаті її ліквідації                    

(крім громадського формування) 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, 

які подані для державної 

реєстрації припинення 

юридичної особи  в результаті її 

ліквідації (крім громадського 

формування) 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику 

примірника опису, за яким 

приймаються документи, що 

подаються для державної 

реєстрації припинення 

юридичної особи  в результаті її 

ліквідації (крім громадського 

формування), 

  з відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу до 

результатів розгляду документів 

через портал електронних 

сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав для Державний Адміністратор Протягом  24 годин, крім 

                       



зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

перейти до пункту 5 

реєстратор відділу        

ЦНАП 

вихідних та святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.1. Формування повідомлення 

про зупинення розгляду документів 

із зазначенням строку, виключного 

переліку підстав для його 

зупинення,  що за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, крім 

вихідних та святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника про 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на порталі 

електронних сервісів у день 

зупинення та надсилаються 

заявнику на адресу його 

електронної пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від заявника 

заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення 

розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



4.2.6. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення 

їх розгляду, шляхом їх 

сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

5. Державна реєстрація 

припинення юридичної особи  в 

результаті її ліквідації (крім 

громадського формування) 

 або відмова в такій реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових днів, 

після надходження 

документів. 

Не пізніше строку розгляду 

документів 

5.1. У разі відсутності підстав для 

відмови у державній реєстрації 

перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових днів, 

після надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, крім 

вихідних та святкових днів, 

після надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника про 

відмову  у державній реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня  внесення 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від заявника 

заяви 

6. Формування та оприлюднення 

на порталі електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 

 

                                          06-10  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її                                 

реорганізації (крім громадського формування)  
(назва адміністративної послуги) 

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

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, 

які подані для державної 

реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті її 

реорганізації (крім громадського 

формування)  
 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику 

примірника опису, за яким 

приймаються документи, що 

подаються для державної 

реєстрації припинення 

юридичної особи в результаті її 

реорганізації (крім громадського 

формування), з відміткою про 

дату їх отримання та кодом 

доступу до результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

                       



перейти до пункту 5 документів. 

4.2.1. Формування повідомлення 

про зупинення розгляду 

документів із зазначенням строку, 

виключного переліку підстав для 

його зупинення,  що за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на адресу 

його електронної 

пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного робочого 

дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення 

розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через 

портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.6. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення 

їх розгляду, шляхом їх 

сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



5. Державна реєстрація  

припинення юридичної особи в 

результаті її реорганізації (крім 

громадського формування) або 

відмова в такій реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного робочого 

дня з дня  внесення 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного робочого 

дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

6. Формування та оприлюднення 

на порталі електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

.  
 

                                          06-11  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

 Державна реєстрація фізичної особи підприємцем 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом 

документів, які подані для 

державної реєстрації фізичної 

особи підприємцем 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, 

за яким приймаються 

документи, що подаються для 

державної реєстрації фізичної 

особи підприємцем , з 

відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу 

до результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду 

документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав 

для зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі 

документів перейти до пункту 

5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.1. Формування Державний Адміністратор Протягом  24 годин, 

                       



повідомлення про зупинення 

розгляду документів із 

зазначенням строку, 

виключного переліку підстав 

для його зупинення,  що за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру розміщується на 

порталі електронних сервісів 

реєстратор відділу        

ЦНАП 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються заявнику 

на адресу його 

електронної пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав 

для зупинення розгляду 

документів (видача, надсилання 

поштовим відправленням), у 

разі надходження від заявникам 

заяви про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для 

зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, 

за яким приймаються 

документи, подані для 

усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу 

до результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



4.2.6. Виготовлення 

електронних копій 

документів, поданих для 

усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, 

шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

5. Державна реєстрація 

фізичної особи підприємцем 

або відмова в такій реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 

6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

5.2.1. Підготовка та 

формування повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного державного 

реєстру 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у 

разі надходження від заявника 

заяви про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

6. Формування та 

оприлюднення на порталі 

електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 

                                                                          



                                                                                                         Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

                                          06-12 ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги  

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів                      

юридичної особи (крім громадського формування)  
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, 

які подані для державної 

реєстрації змін до відомостей 

про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до 

установчих документів 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику 

примірника опису, за яким 

приймаються документи, що 

подаються для державної 

реєстрації змін до відомостей 

про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до 

установчих документів 

юридичної особи (крім 

громадського формування) з 

відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

                       



розгляду документів через 

портал електронних сервісів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

перейти до пункту 5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.1. Формування повідомлення 

про зупинення розгляду 

документів із зазначенням строку, 

виключного переліку підстав для 

його зупинення,  що за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на адресу 

його електронної 

пошти 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

 

 

 

 

Не пізніше 

наступного робочого 

дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення 

розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

 

 

В день надходження 

документів 



4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через 

портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.6. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення 

їх розгляду, шляхом їх 

сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

5. 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) або 

відмова в такій реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного робочого 

дня з дня  внесення 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного робочого 

дня з дня 

надходження від 



державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника заяви 

про їх повернення 

заявника заяви 

6. Формування та оприлюднення 

на порталі електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 

 

                                          06-13   ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім 

громадського формування)  
(назва адміністративної послуги) 

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

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом 

документів, які подані для 

державної реєстрації рішення 

про припинення юридичної 

особи (крім громадського 

формування)  
 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

що подаються для державної 

реєстрації рішення про 

припинення юридичної особи 

(крім громадського 

формування), з відміткою про 

дату їх отримання та кодом 

доступу до результатів 

розгляду документів через 

портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду 

документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав 

для зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

                       



перейти до пункту 5 документів. 

4.2.1. Формування повідомлення 

про зупинення розгляду 

документів із зазначенням 

строку, виключного переліку 

підстав для його зупинення,  що 

за допомогою програмних 

засобів ведення Єдиного 

державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на адресу 

його електронної 

пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав 

для зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу до 

результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



4.2.6. Виготовлення 

електронних копій документів, 

поданих для усунення підстав 

для зупинення їх розгляду, 

шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

5. Державна реєстрація рішення 

про припинення юридичної 

особи (крім громадського 

формування) або відмова в 

такій реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

5.2.1. Підготовка та 

формування повідомлення про 

відмову у державній реєстрації 

за допомогою програмних 

засобів ведення Єдиного 

державного реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного 

державного реєстру 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника 

заяви про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

6. Формування та 

оприлюднення на порталі 

електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

                                          06-14  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуг 

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних  

осіб – підприємців та громадських формувань  
(назва адміністративної послуги) 

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

Етапи опрацювання заяви про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки 

виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, які 

подані для видачі витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань  
 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

2.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику примірника 

опису, за яким приймаються 

документи, що подаються для  видачі 

витягу з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань  
з відміткою про дату їх отримання та 

кодом доступу до результатів 

розгляду документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних копій 

поданих заявником документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для зупинення  

розгляду документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду зареєстрованих у 

Єдиному державному реєстрі 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

                       



документів перейти до пункту 5 святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

4.2.1. Формування повідомлення про 

зупинення розгляду документів із 

зазначенням строку, виключного 

переліку підстав для його зупинення,  

що за допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі електронних 

сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника про 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються 

на порталі 

електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на 

адресу його 

електронної 

пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом заявнику 

документів, що потребують усунення 

підстав для зупинення розгляду 

документів (видача, надсилання 

поштовим відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви про їх 

повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня 

надходження 

від заявника 

заяви 

4.2.4.  Прийом за описом документів, 

поданих для усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику примірника 

опису, за яким приймаються 

документи, подані для усунення 

підстав для зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх отримання та 

кодом доступу до результатів 

розгляду документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

4.2.6. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення їх 

розгляду, шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 



5.  Видача витягу з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань  
або відмова в видачі 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

Не пізніше 

строку розгляду 

документів 

5.1. У разі відсутності підстав для 

відмови у державній реєстрації 

перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за допомогою 

програмних засобів ведення Єдиного 

державного реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника про 

відмову  у державній реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня  внесення 

запису до 

Єдиного 

державного 

реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, надсилання 

поштовим відправленням) за описом 

документів, поданих для державної 

реєстрації (крім документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника заяви про їх 

повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня 

надходження 

від заявника 

заяви 

6. Формування та оприлюднення на 

порталі електронних сервісів 

результату надання  адміністративної 

послуги, виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після 

проведення 

реєстраційної 

дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 

 

                                          06-15  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуг 

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи  

(крім громадського формування)  
(назва адміністративної послуги) 

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

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, 

які подані для державної 

реєстрації рішення про виділ 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 
 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику 

примірника опису, за яким 

приймаються документи, що 

подаються для державної 

реєстрації  рішення про виділ 

юридичної особи (крім 

громадського формування) 
 з відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу до 

результатів розгляду документів 

через портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для зупинення  

розгляду документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

перейти до пункту 5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.1. Формування повідомлення Державний Адміністратор Протягом  24 годин, 

                       



про зупинення розгляду документів 

із зазначенням строку, виключного 

переліку підстав для його 

зупинення,  що за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

реєстратор відділу        

ЦНАП 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника про 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на адресу 

його електронної 

пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі надходження 

від заявникам заяви про їх 

повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для усунення 

підстав для зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.6. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення їх 

розгляду, шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



5. Державна реєстрація  рішення 

про виділ юридичної особи (крім 

громадського формування) 
або відмова в такій реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав для 

відмови у державній реєстрації 

перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника про 

відмову  у державній реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного 

державного реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

6. Формування та оприлюднення 

на порталі електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих документів 

юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 

 

 

 

 
 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

.  
 

                                        06-16  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

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)  
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, 

які подані для державної реєстрації 

включення відомостей про 

юридичну особу, зареєстровану до 

01 липня 2004 року, відомості про 

яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань (крім 

громадського формування)  

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

2.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику 

примірника опису, за яким 

приймаються документи, що 

подаються для державної реєстрації 

включення відомостей про 

юридичну особу, зареєстровану до 

01 липня 2004 року, відомості про 

яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань (крім 

громадського формування)  

з відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

                       



3.Виготовлення електронних копій 

поданих заявником документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для зупинення  

розгляду документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду зареєстрованих 

у Єдиному державному реєстрі 

документів перейти до пункту 5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.1. Формування повідомлення про 

зупинення розгляду документів із 

зазначенням строку, виключного 

переліку підстав для його зупинення,  

що за допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі електронних 

сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника про 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі 

електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на адресу 

його електронної 

пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом заявнику 

документів, що потребують усунення 

підстав для зупинення розгляду 

документів (видача, надсилання 

поштовим відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви про 

їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для усунення 

підстав для зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 



4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) заявнику 

примірника опису, за яким 

приймаються документи, подані 

для усунення підстав для зупинення 

їх розгляду, з відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу до 

результатів розгляду документів 

через портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

4.2.6. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення їх 

розгляду, шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

5. 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)  

 або відмова в такій реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду 

документів 

5.1. У разі відсутності підстав для 

відмови у державній реєстрації 

перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника про 

відмову  у державній реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного 

державного 

реєстру 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з дня 



документів, поданих для державної 

реєстрації (крім документа про 

сплату адміністративного збору) у 

разі надходження від заявника 

заяви про їх повернення 

надходження від 

заявника заяви 

6. Формування та оприлюднення на 

порталі електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, виписки 

та установчих документів 

юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду                                                                                                                                                   

                

 
                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       



 Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 

 

                                        06-17  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту 

 на діяльність на підставі власного установчого документу 

 (крім громадських формувань)  
(назва адміністративної послуги) 

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

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап  

(дію, рішення) 

Строки 

виконання етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, які 

подані для державної реєстрації 

переходу юридичної особи з 

модельного статуту на діяльність на 

підставі власного установчого 

документа. 

Державний 

реєстратор  

Відділ 

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів. 

2. Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику примірника 

опису, за яким приймаються 

документи, що подаються для 

державної реєстрації переходу 

юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на підставі 

власного установчого документа 

(крім громадського формування) 

відміткою про дату їх отримання та 

кодом доступу до результатів 

розгляду документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор  

Відділ 

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів. 

3. Виготовлення електронних копій 

поданих заявником документів 

шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор  

 

Відділ 

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів. 



4.1. У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду зареєстрованих у 

Єдиному державному реєстрі 

документів перейти до пункту 5. 

Державний 
реєстратор  
 
 

Відділ 

ЦНАП 
Протягом  24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після 
надходження 
документів 
 

4.2.1.Формування повідомлення про 

зупинення розгляду документів із 

зазначенням строку, виключного 

переліку підстав для його зупинення, 

що за допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі електронних 

сервісів 

Державний 
реєстратор 
 

Відділ 

ЦНАП 
Протягом  24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після 
надходження 
документів 
 

4.2.2. Надсилання повідомлення про 

зупинення  розгляду документів із 

зазначенням строку та виключного 

переліку підстав для його зупинення 

Державний 

реєстратор 

 

Відділ 

ЦНАП 

Розміщуються 

на порталі 

електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на 

адресу його 

електронної 

пошти 

4.2.3. Повернення за описом заявнику 

документів, що потребують усунення 

підстав для зупинення розгляду 

документів (видача, надсилання 

поштовим відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви про 

їх повернення, внесення до Єдиного 

державного реєстру відомостей про 

повернення документів 

Державний 
реєстратор  

Відділ 

        ЦНАП 
Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4. Прийом за описом документів, 

поданих для усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

Державний 
реєстратор 

Відділ 

ЦНАП 
В день 

надходження 

документів 

4.2.5. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення їх 

розгляду, шляхом їх сканування 

Державний 
реєстратор 

Відділ 

ЦНАП 
В день 

надходження 

документів 

5. У разі відсутності підстав для 

відмови у державній реєстрації 

перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Відділ 

ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 



після 

надходження 

документів 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за допомогою 

програмних засобів ведення Єдиного 

державного реєстру  

Державний 

реєстратор  

 

Відділ 

ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів 

5.2.2.Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для державної 

реєстрації (крім документа про 

сплату адміністративного збору) у 

разі надходження від заявника заяви 

про їх повернення, внесення до 

Єдиного державного реєстру 

відомостей про повернення 

документів 

Державний 
реєстратор  
 

Відділ 

ЦНАП 
Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня 

надходження від 

заявника заяви 

6.Державна реєстрація переходу 

юридичної особи з модельного 

статуту на діяльність на підставі 

власного установчого документа. 

Державний 

реєстратор 

Відділ 

ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

7. Формування та оприлюднення на 

порталі електронних сервісів 

результату надання  адміністративної 

послуги, виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Відділ 

ЦНАП 

Після 

проведення 

реєстраційної 

дії. 

 
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

                                          06-18  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

  

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на  

підставі модельного статуту (крім громадського формування)   
(назва адміністративної послуги) 

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

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап  

(дію, рішення) 

Строки 

виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, 

які подані для державної реєстрації 

переходу юридичної особи на 

діяльність на підставі модельного 

статуту (крім громадського 

формування)   
 

Державний 

реєстратор  

Відділ 

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів. 

2. Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику 

примірника опису, за яким 

приймаються документи, що 

подаються для державної 

реєстрації переходу юридичної 

особи на діяльність на підставі 

модельного статуту (крім 

громадського формування) з 
відміткою про дату їх отримання та 

кодом доступу до результатів 

розгляду документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор  

Відділ 

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів. 

3. Виготовлення електронних копій 

поданих заявником документів 

шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор  

 

Відділ 

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів. 

                       



4.1. У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

перейти до пункту 5. 

Державний 
реєстратор  
 
 

Відділ 

ЦНАП 
Протягом  24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після 
надходження 
документів 
 

4.2.1.Формування повідомлення 

про зупинення розгляду 

документів із зазначенням строку, 

виключного переліку підстав для 

його зупинення, що за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 
реєстратор 
 

Відділ 

ЦНАП 
Протягом  24 
годин, крім 
вихідних та 
святкових днів, 
після 
надходження 
документів 
 

4.2.2. Надсилання повідомлення 

про зупинення  розгляду 

документів із зазначенням строку 

та виключного переліку підстав 

для його зупинення 

Державний 

реєстратор 

 

Відділ 

ЦНАП 

Розміщуються 

на порталі 

електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на 

адресу його 

електронної 

пошти 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви 

про їх повернення, внесення до 

Єдиного державного реєстру 

відомостей про повернення 

документів 

Державний 
реєстратор  

Відділ 

        ЦНАП 
Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4. Прийом за описом 

документів, поданих для усунення 

підстав для зупинення розгляду 

документів 

Державний 
реєстратор 

Відділ 

ЦНАП 
В день 

надходження 

документів 

4.2.5. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення їх 

розгляду, шляхом їх сканування 

Державний 
реєстратор 

Відділ 

ЦНАП 
В день 

надходження 

документів 



5. У разі відсутності підстав для 

відмови у державній реєстрації 

перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Відділ 

ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру  

Державний 

реєстратор  

 

Відділ 

ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів 

5.2.2.Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для державної 

реєстрації (крім документа про 

сплату адміністративного збору) у 

разі надходження від заявника 

заяви про їх повернення, внесення 

до Єдиного державного реєстру 

відомостей про повернення 

документів 

Державний 
реєстратор  
 

Відділ 

ЦНАП 
Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня 

надходження від 

заявника заяви 

6.Державна реєстрація переходу 

юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім 

громадського формування). 

Державний 

реєстратор 

Відділ 

ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

7. Формування та оприлюднення на 

порталі електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, виписки 

та установчих документів 

юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Відділ 

ЦНАП 

Після 

проведення 

реєстраційної 

дії. 

 
Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до 

Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

                                          06-19   ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

 Державна реєстрація створення юридичної особи  

(крім громадського формування) 
 (назва адміністративної послуги) 

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

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки 

виконання етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, які 

подані для державної реєстрації 

створення юридичної особи (крім 

громадського формування) 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

2.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику примірника 

опису, за яким приймаються 

документи, що подаються для 

державної реєстрації створення 

юридичної особи(крім громадського 

формування) , з відміткою про дату 

їх отримання та кодом доступу до 

результатів розгляду документів 

через портал електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних копій 

поданих заявником документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для зупинення  

розгляду документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду зареєстрованих 

у Єдиному державному реєстрі 

документів перейти до пункту 5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

                       



документів. 

4.2.1. Формування повідомлення про 

зупинення розгляду документів із 

зазначенням строку, виключного 

переліку підстав для його зупинення,  

що за допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі електронних 

сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника про 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі 

електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на 

адресу його 

електронної 

пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом заявнику 

документів, що потребують усунення 

підстав для зупинення розгляду 

документів (видача, надсилання 

поштовим відправленням), у разі 

надходження від заявникам заяви про 

їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня надходження 

від заявника 

заяви 

4.2.4.  Прийом за описом документів, 

поданих для усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику примірника 

опису, за яким приймаються 

документи, подані для усунення 

підстав для зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх отримання та 

кодом доступу до результатів 

розгляду документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 



4.2.6. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення їх 

розгляду, шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

5. Державна реєстрація створення 

юридичної особи(крім громадського 

формування) або відмова в такій 

реєстрації 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

Не пізніше 

строку розгляду 

документів 

5.1. У разі відсутності підстав для 

відмови у державній реєстрації 

перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за допомогою 

програмних засобів ведення Єдиного 

державного реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника про 

відмову  у державній реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня  внесення 

запису до 

Єдиного 

державного 

реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для державної 

реєстрації (крім документа про 

сплату адміністративного збору) у 

разі надходження від заявника заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня надходження 

від заявника 

заяви 



6. Формування та оприлюднення на 

порталі електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, виписки 

та установчих документів юридичної 

особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

                                          06-20 ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
процесу надання адміністративної послуги 

 

 

Виправлення помилок у відомостях Єдиного державного реєстру  

юридичних  

осіб та фізичних осіб-підприємців   
(назва адміністративної послуги) 

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

 

   

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, 

які подані для   виправлення 

помилок у відомостях Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців   
  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику 

примірника опису, за яким 

приймаються документи, що 

подаються для виправлення 

помилок у відомостях Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців   
 з відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних копій 

поданих заявником документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для зупинення  

розгляду документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

                       



4.1 У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

перейти до пункту 5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.1. Формування повідомлення 

про зупинення розгляду документів 

із зазначенням строку, виключного 

переліку підстав для його зупинення,  

що за допомогою програмних 

засобів ведення Єдиного державного 

реєстру розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника про 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на адресу 

його електронної 

пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі надходження 

від заявникам заяви про їх 

повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для усунення 

підстав для зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з відміткою 

про дату їх отримання та кодом 

доступу до результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



4.2.6. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення їх 

розгляду, шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

5. Виправлення помилок у 

відомостях Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців або  

відмова  

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав для 

відмови у державній реєстрації 

перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, після 

надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника про 

відмову  у державній реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня  

внесення запису до 

Єдиного державного 

реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше наступного 

робочого дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

6. Формування та оприлюднення 

на порталі електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, виписки 

та установчих документів 

юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 
   



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

 

                                          06-21 ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
                                           процесу надання адміністративної послуги 

 

Видача виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,  

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у паперовій 

 формі для проставлення апостиля  
(назва адміністративної послуги) 

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

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки 

виконання етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом документів, 

які подані для видачі  виписки з 

Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань у паперовій формі для 

проставлення апостиля  

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

2.Видача (надсилання поштовим 

відправленням) заявнику 

примірника опису, за яким 

приймаються документи, що 

подаються для видачі  виписки з 

Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань у паперовій формі для 

проставлення апостиля з 

відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних 

копій поданих заявником 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для зупинення  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

Протягом  24 

годин, крім 

                       



розгляду документів  ЦНАП вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав для 

зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі документів 

перейти до пункту 5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

4.2.1. Формування повідомлення 

про зупинення розгляду документів 

із зазначенням строку, виключного 

переліку підстав для його 

зупинення,  що за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру 

розміщується на порталі 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника про 

зупинення розгляду документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі 

електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на 

адресу його 

електронної 

пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав для 

зупинення розгляду документів 

(видача, надсилання поштовим 

відправленням), у разі надходження 

від заявникам заяви про їх 

повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня надходження 

від заявника 

заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для усунення 

підстав для зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 



4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, за 

яким приймаються документи, 

подані для усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх отримання 

та кодом доступу до результатів 

розгляду документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

4.2.6. Виготовлення електронних 

копій документів, поданих для 

усунення підстав для зупинення їх 

розгляду, шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день 

надходження 

документів 

5. Видача  виписки з Єдиного 

державного реєстру юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань у 

паперовій формі для проставлення 

апостиля або відмова в видачі 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

Не пізніше 

строку розгляду 

документів 

5.1. У разі відсутності підстав для 

відмови у державній реєстрації 

перейти до пункту 6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та формування 

повідомлення про відмову у 

державній реєстрації за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 

годин, крім 

вихідних та 

святкових днів, 

після 

надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника про 

відмову  у державній реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня  внесення 

запису до 

Єдиного 

державного 



реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у разі 

надходження від заявника заяви 

про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного 

робочого дня з 

дня надходження 

від заявника 

заяви 

6. Формування та оприлюднення 

на порталі електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих документів 

юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду. 

 



 Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
 

№36 від 25.02.2021 
 

 

                                          06-22  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                               
           процесу надання адміністративної послуги 

 

 Видача документів, що містяться в реєстраційній справі відповідної     

юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної 

особи, фізичної особи – підприємця 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

Етапи опрацювання заяви про 

надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

особа 

Структурний 

підрозділ, 

відповідальний  

за етап 

 (дію, рішення) 

Строки виконання 

етапів 

(дії, рішення) 

1. Прийом за описом 

документів, які подані для 

видачі документів, що 

містяться в реєстраційній 

справі відповідної юридичної 

особи, громадського 

формування, що не має 

статусу юридичної особи, 

фізичної особи – підприємця 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

2.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, 

за яким приймаються 

документи, що подаються для 

для видачі документів, що 

містяться в реєстраційній 

справі відповідної юридичної 

особи, громадського 

формування, що не має 

статусу юридичної особи, 

фізичної особи – підприємця 

 з відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу 

до результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

3.Виготовлення електронних Державний Адміністратор В день надходження 

                       



копій поданих заявником 

документів 

реєстратор відділу        

ЦНАП 

документів 

4. Перевірка документів, на 

відсутність підстав для 

зупинення  розгляду 

документів  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.1 У разі відсутності підстав 

для зупинення розгляду 

зареєстрованих у Єдиному 

державному реєстрі 

документів перейти до пункту 

5 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.1. Формування 

повідомлення про зупинення 

розгляду документів із 

зазначенням строку, 

виключного переліку підстав 

для його зупинення,  що за 

допомогою програмних засобів 

ведення Єдиного державного 

реєстру розміщується на 

порталі електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом  24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

4.2.2. Інформування заявника 

про зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Розміщуються на 

порталі електронних 

сервісів у день 

зупинення та 

надсилаються 

заявнику на адресу 

його електронної 

пошти. 

 

4.2.3. Повернення за описом 

заявнику документів, що 

потребують усунення підстав 

для зупинення розгляду 

документів (видача, надсилання 

поштовим відправленням), у 

разі надходження від заявникам 

заяви про їх повернення 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного робочого 

дня з дня 

надходження від 

заявника заяви 

4.2.4.  Прийом за описом 

документів, поданих для 

усунення підстав для 

зупинення розгляду 

документів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 



4.2.5.Видача (надсилання 

поштовим відправленням) 

заявнику примірника опису, 

за яким приймаються 

документи, подані для 

усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, з 

відміткою про дату їх 

отримання та кодом доступу 

до результатів розгляду 

документів через портал 

електронних сервісів 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

4.2.6. Виготовлення 

електронних копій 

документів, поданих для 

усунення підстав для 

зупинення їх розгляду, 

шляхом їх сканування 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

В день надходження 

документів 

5. Видача документів, що 

містяться в реєстраційній 

справі відповідної юридичної 

особи, громадського 

формування, що не має 

статусу юридичної особи, 

фізичної особи – підприємця 

 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

Не пізніше строку 

розгляду документів 

5.1. У разі відсутності підстав 

для відмови у державній 

реєстрації перейти до пункту 

6 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

 

5.2.1. Підготовка та 

формування повідомлення 

про відмову у державній 

реєстрації за допомогою 

програмних засобів ведення 

Єдиного державного реєстру  

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Протягом 24 годин, 

крім вихідних та 

святкових днів, 

після надходження 

документів. 

 

5.2.2. Інформування заявника 

про відмову  у державній 

реєстрації 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного робочого 

дня з дня  внесення 

запису до Єдиного 

державного реєстру 

 

5.2.3. Повернення (видача, 

надсилання поштовим 

відправленням) за описом 

документів, поданих для 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Не пізніше 

наступного робочого 

дня з дня 

надходження від 



державної реєстрації (крім 

документа про сплату 

адміністративного збору) у 

разі надходження від заявника 

заяви про їх повернення 

заявника заяви 

6. Формування та 

оприлюднення на порталі 

електронних сервісів 

результату надання  

адміністративної послуги, 

виписки та установчих 

документів юридичної особи. 

Державний 

реєстратор 

Адміністратор 

відділу        

ЦНАП 

Після проведення 

реєстраційної дії. 

 

Рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть 

бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів або до суду 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішенням виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 
 

 

09-01 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою 

щодо відведення у власність земельних ділянок  
 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання пакету 

документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 



12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче засідання 

колегіального органу після 

закінчення строку 

передбаченого 

законодавством 
 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

09-02 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Прийняття рішення про припинення  права користування  

земельною ділянкою 
 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання пакету 

документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

27-28 день 



комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче засідання 

колегіального органу після 

закінчення строку 

передбаченого 

законодавством 
 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-03 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Про розробку технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та  об’єднання  земельних ділянок 
(назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася 

за   адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями 

та пакету документів для 

опрацювання до ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії 

- підготовка проекту рішення або 

відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

27-28 день 



відмови адміністратору ЦНАПу комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 
 



 Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-04 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у разі зміни  її 

цільового призначення та  зміну цільового призначення приватизованої земельної 

ділянки 
(назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за 

  адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання 

до ЦНАПу 

 Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або 

відмови   

Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар сільської 

ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

27-28 день 



господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-05  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  
Про затвердження технічної документації із землеустрою 

щодо поділу та  об’єднання  земельних ділянок 
 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа 

і структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Руськополянської сільської 

ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати 

сільської  ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або Відділ містобудування, 27-28 день 



відмови адміністратору ЦНАПу архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 
 



 Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-06 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання 

земельних ділянок (у власність, користування та оренду) 
 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася 

за   адміністративною послугою 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання 

до ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або 

відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати 

сільської  ради  
Протягом 16-28-ого дня 



11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 
 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-07 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Поновлення (продовження) договору оренди землі (договору оренди земельної 

ділянки), договору на право тимчасового користування землею  

(в тому числі, на умовах оренди) 
 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або 

відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

Голова постійної комісії, 

 



Секретар сільської  ради 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати 

сільської  ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 
 



                                                                                                                                                                                   Затверджено 

рішення виконавчого комітету                                                                                                           

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-08 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Припинення права оренди земельної ділянки або її частини 

 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення 

про надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася 

за   адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями 

та пакету документів для 

опрацювання до ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської 

комісії - підготовка проекту рішення 

або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на 

засіданні сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

27-28 день 



комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 
 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

.  

 

09-09  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 НАДАННЯ ЗГОДИ НА ПЕРЕДАЧУ  

ОРЕНДОВАНОЇ  ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ В СУБОРЕНДУ 
(назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа 

і структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати 

сільської  ради  
Протягом 16-28-ого дня 



11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 
 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

.  

 

09-10  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Розробка детального плану території 
(назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася 

за   адміністративною послугою 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання 

до ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

У  день отримання пакету 

документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або 

відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 



10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати 

сільської  ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче засідання 

колегіального органу після 

закінчення строку 

передбаченого 

законодавством 
 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-11  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Затвердження детального плану території 
 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа 

і структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації 

заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації 

заяви 

5. Передача заяви   відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого 

дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати 

сільської  ради  
Протягом 16-28-ого 

дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

27-28 день 



відмови адміністратору ЦНАПу відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання 

колегіального органу 

після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 
 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

.  

 

09-12  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) 
 (назва адміністративної послуги) 

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

  

 

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа 

і структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за 

  адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації 

заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації 

заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого 

дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або 

відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати 

сільської  ради  
Протягом 16-28-ого 

дня 



11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання 

колегіального органу 

після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-13  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 Затвердження  технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки  в натурі (на місцевості) 
 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або 

відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

27-28 день 



виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 



  

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-14  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 Внесення змін до договору оренди землі (договору оренди  земельної ділянки) договору 

на право тимчасового користування землею  

( в тому  числі, на умовах оренди) 
 (назва адміністративної послуги) 

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

  

 

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення 

про надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта 

звернення, повідомлення 

замовника  про орієнтовний термін 

виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що 

звернулася за   адміністративною 

послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з 

зауваженнями та пакету 

документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської 

комісії - підготовка проекту 

рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на 

засіданні сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 



11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради 

або відмови адміністратору 

ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 
 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-15  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Розробка експертної грошової земельної ділянки 
 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася 

за   адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання 

до ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або 

відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

27-28 день 



комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 
 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-16  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

(назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася 

за   адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання 

до ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або 

відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

27-28 день 



комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 
 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

 

09-17  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Продаж не на конкурентних засадах земельної ділянки 

несільськогосподарського  призначення, на якій розташовані об’єкти 

нерухомого майна, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб 
 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про орієнтовний 

термін виконання 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 



10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні сесії 

сільської  ради 

Сільська рада, депутати 

сільської  ради  
Протягом 16-28-ого 

дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 

 



 

 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-18  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Про розробку технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок 
(назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа 

і структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати 

сільської  ради  
Протягом 16-28-ого дня 



11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 

 



 

 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-19  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок 

 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа 

і структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася 

за   адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання 

до ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або 

відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати 

сільської  ради  
Протягом 16-28-ого дня 



11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-20  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Надання дозволу на розроблення проектів землеустрою, що забезпечує еколого-

економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь 

 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Руськополянської сільської 

ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати 

сільської  ради  
Протягом 16-28-ого дня 



11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-21  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь 

 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання пакету 

документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або Відділ містобудування, 27-28 день 



відмови адміністратору ЦНАПу архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче засідання 

колегіального органу після 

закінчення строку 

передбаченого законодавством 

 



 

 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-22  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
(Встановлення обмеженого платного або безоплатного користування чужою земельною 

ділянкою (сервітуту) 

назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання пакету 

документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 



12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче засідання 

колегіального органу після 

закінчення строку 

передбаченого законодавством 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-23  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Надання права користування чужою земельною ділянкою для забудови 

(суперфіцію) 
 (назва адміністративної послуги) 

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

  

 п/п Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася 

за   адміністративною послугою 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день реєстрації 

заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день реєстрації 

заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання 

до ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого 

дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або 

відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 



10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати 

сільської  ради  
Протягом 16-28-ого 

дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання 

колегіального органу 

після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-24  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного  

пункту 

 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар сільської 

ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

27-28 день 



власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 

 



Затверджено 

                                               рішення виконавчого комітету 

                                                                             Руськополянської сільської ради  

№36 від 25.02.2021 р. 

   

09-25  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Затвердження технічної документації: 

- з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки; 

- з бонітування ґрунтів; 

- з економічної оцінки земель. 

 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за 

  адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання 

до ЦНАПу 

 Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання пакету 

документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або 

відмови   

Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар сільської Протягом 21-28 дня 



ради 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

27-28 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче засідання 

колегіального органу після 

закінчення строку 

передбаченого 

законодавством 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

.  

 

09-26  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Про  затвердження паспортів прив’язки тимчасових споруд 

 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви  відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

У  день отримання пакету 

документів 

7. Розгляд на депутатській комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Голова постійної комісії, 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

сесії сільської  ради 

Сільська рада, депутати сільської  

ради  
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або Відділ містобудування, 27-28 день 



відмови адміністратору ЦНАПу архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче засідання 

колегіального органу після 

закінчення строку 

передбаченого 

законодавством 

 



 

 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-27  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна                                                     

(назва адміністративної послуги)                                                                                                                         

Виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги 

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради, 

Секретар сільської  ради 

У  день отримання пакету 

документів 

7. Підготовка проекту рішення Секретар виконавчого комітету У  день отримання пакету 

документів 

8. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

виконавчого комітету сільської  ради 

Виконавчий комітет сільської 

ради, секретар виконкому 
Протягом 16-28-ого дня 

09.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

10. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради, 

секретар сільської ради 

27-28 день 



11. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче засідання 

колегіального органу після 

закінчення строку 

передбаченого 

законодавством 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи – начальника  відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності,  житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до 

суду в порядку, встановленому законом 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-28  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Видача довідки про поштову адресу об’єкту нерухомого майна                                      

(назва адміністративної послуги)                                                                                                                           

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

 

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради, 

Секретар сільської  ради 

У  день отримання пакету 

документів 

7. 
Підготовка довідки Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Секретар сільської  ради 

 

8.  Підписання  довідки Сільський голова, заступники 

сільського голови, секретар 

сільської ради та виконкому 

Протягом 21-28 дня 

9. Передача довідки або відмови 

адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради, 

секретар сільської ради 

27-28 день 



10. Видача замовнику довідки або відмови Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче засідання 

колегіального органу після 

закінчення строку 

передбаченого 

законодавством 

 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи – начальника  відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності,  житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до 

суду в порядку, встановленому законом 



 

 

 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-29  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки 

 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства  

У  день отримання пакету 

документів 

7. Розгляд уповноваженою особою Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства  

Протягом 1-4 дня 

8. 
Підготовка будівельного паспорта або 

відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства  

Протягом 1-8 дня 

9. Підписання  будівельного паспорта або 

відмови 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства, 

сільський голова, заступники 

сільського голови, секретар 

Протягом 1-8 дня 



сільської ради 

12. Передача будівельного паспорта  або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства  

На 9 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 10 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче засідання 

колегіального органу після 

закінчення строку 

передбаченого 

законодавством 

 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи – начальника  відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності,  житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до 

суду в порядку, встановленому законом 



 

 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-30  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки 

 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

перелік документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за 

  адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання 

до ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства  

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд уповноваженою особою Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства  

Протягом 1-4 дня 

8. 
Підготовка будівельного паспорта або 

відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства  

Протягом 1-8 дня 

9. Підписання  будівельного паспорта 

або відмови 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства, 

сільський голова, заступники 

сільського голови, секретар 

сільської ради 

Протягом 1-8 дня 



12. Передача будівельного паспорта  або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства  

На 9 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 10 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи – начальника  відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності,  житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до 

суду в порядку, встановленому законом 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-31  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Видача ордера на видалення зелених насаджень 

 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради, 

Секретар сільської  ради 

У  день отримання пакету 

документів 

7. Розгляд на комісії Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

виконавчого комітету сільської  ради 

Виконавчий комітет сільської 

ради, секретар виконкому 
Протягом 16-28-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

27-28 день 



комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради, 

секретар сільської ради 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче засідання 

колегіального органу після 

закінчення строку 

передбаченого 

законодавством 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи – начальника  відділу 

містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності,  житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до 

суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                             

                                            09-32   ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА 
                                       процесу надання адміністративної послуги 

Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

 (назва адміністративної послуги) 

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

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор 

відділу ЦНАП 

У момент 

звернення. 

2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор 

відділу ЦНАП 

 

3 Прийняття заяви про взяття на облік 

громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов   , а також документів, 

необхідних для її проведення, та 

реєстрація у базі даних про 

реєстрацію заяв . Перевірка 

повноважень особи, що звернулася за 

  адміністративною послугою 

Адміністратор 

відділу ЦНАП 

У момент 

звернення. 

4. Передача документів секретарю 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор 

відділу ЦНАП 

У момент 

звернення. 

5. Перевірка пакету документів та 

підготовка матеріалів для розгляду на 

засіданні виконавчого комітету 

сільської ради. 

Підготовка проекту рішення «Взяття 

на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов» 

Секретар 

виконавчого 

комітету 

1 день 

6. Оприлюднення проекту рішення на 

сайті Руськополянської сільської ради 

Спеціаліст відділу 

інформаційно – 

організаційної 

роботи 

20 днів 

7 Розгляд проекту рішення на засіданні 

виконавчого комітету 

Виконавчий 

комітет 

 

8.  У разі негативного результату – 

підготовка листа із зауваженнями на 

адресу заявника 

Секретар 

виконавчого 

комітету 

2 дні 



 У разі позитивного результату 

підготовка рішення виконавчого 

комітету про постановку на 

квартирний облік 
9. Передача витягу рішення 

виконавчого комітету до відділу 

ЦНАП для видачі 

Секретар 

виконавчого 

комітету 

1 день. 

10. Видача  рішення. Адміністратор 

відділу ЦНАП 

В день 

отримання. 

 Загальна кількість днів надання 

послуги 

 30 днів або на 

першому засіданні 

після закінчення 

цього строку 
 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи – начальника  відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної власності,  житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 
 

 

 

 
                                                                                   

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

 09-33      ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги 

 Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов 

 (назва адміністративної послуги)                                                                                                                                     

Виконавчий комітет Руськополянської сільської рад 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки 

виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор  

відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

2. Перевірка повноважень особи, що звернулась 

за адміністративною послугою та правильності 

заповнення заяви 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

 

3. Прийняття заяви про внесення змін до 

облікових справ громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, а також 

документів, необхідних для її проведення, та 

реєстрація у базі даних про реєстрацію заяв . 

Перевірка повноважень особи, що звернулася 

за   адміністративною послугою 

Адміністратор  

відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

4. Передача документів  секретарю виконавчого 

комітету сільської ради. 

Адміністратор  

відділу ЦНАП 

У момент 

звернення. 

5. Підготовка проекту відповідного рішення 

Узгодження проекту рішення 

Секретар 

виконавчого 

комітету 

18 днів 

6. Розгляд проекту рішення на засіданні 

виконкому 

Секретар 

виконавчого 

комітету 

1 день 

7. Підписання рішення Сільський голова  1 день 

8. Внесення змін до облікових справ Секретар 

виконавчого 

комітету 

 

8. Передача рішення у ЦНАП Секретар 

виконавчого 

комітету 

1 день. 

9 Видача рішення Адміністратор  

відділу ЦНАП 

В день 

отримання 

 Загальна кількість днів надання послуги  30 днів 
 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи  виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

                                                                                             

 

 



Затверджено 

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                         №36 від 25.02.2021 р. 

                                                                          
 

 

                                           09-34  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
                                       процесу надання адміністративної послуги 

Переведення об’єкта нерухомого майна з житлового в нежитловий або з 

нежитлового в житловий фонд 
 (назва адміністративної послуги) 

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

 

  

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки 

виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності 

заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

3. Прийняття заяви про переведення 

об’єкта нерухомого майна з 

житлового в нежитловий або з 

нежитлового в житловий фонд, а 

також документів, необхідних для її 

проведення, та реєстрація у базі 

даних про реєстрацію заяв . 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

4.  Передача заяви  та документів  з 

відповідною резолюцією керівника 

до відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

 Посадова особа  

відділу містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської 

сільської ради  

У момент 

звернення. 

5. Підготовка акту щодо можливості 

переведення об’єкта нерухомого 

майна з житлового в нежитловий або 

з нежитлового в житловий фонд 

 

Посадова особа  

відділу містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства 

5 днів 



виконавчого комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

6. Передача результату у ЦНАП Посадова особа  

відділу містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

1 день. 

7. Видача  акту. Адміністратор відділу 

ЦНАП 

В день 

отримання. 

 Загальна кількість днів надання послуги  До 30 днів 
 

Примітка:дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого комітету 

Руськополянськкої сільської ради або посадової особи –  спеціаліста  відділу містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради  можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 



                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                    Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                               

                                           09-35  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
                                      процесу надання адміністративної послуги 

Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

 (назва адміністративної послуги 

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

 

№ 

п/п 

Етапи послуги Відповідальна  

посадова особа 

Термін виконання 

 

1 Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення 

2. Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності 

заповнення заяви 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У момент 

 звернення 

3. Прийом та реєстрація заяви на 

розміщення зовнішньої реклами із 

пакетом відповідних документів. 

 Перевірка повноважень особи, що 

звернулася за   адміністративною 

послугою 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

Протягом 1 дня 

4. Передача документів до відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

Протягом 1 дня 

5. Перевірка місця розташування 

рекламного засобу, зазначеного у 

заяві, на предмет наявності на це 

місце пріоритету іншого заявника 

або надання на заявлене місце 

зареєстрованого в установленому 

порядку дозволу 
 

Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської 
сільської ради 

 

 

 

 

 

Протягом 3 днів 
 

 

 



6. 

 
Підготовка  проекту рішення про 

видачу (продовження дії) дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами  на 

розгляд виконавчого комітету   

Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської 
сільської ради 

7. Розгляд проекту рішення про видачу 

(продовження дії) дозволу на 

розміщення зовнішньої реклами 

Виконавчий комітет 

сільської ради 
1 день 

8. Реєстрація рішення про видачу 

(продовження дії) або відмову  

дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами 

Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської 
сільської ради 

1 день 

9. Підготовка договору про тимчасове 

користування місцями 

розташування рекламного засобу  

Посадова особа 

юридичного відділу 

3 дні 

10. Передача рішення про видачу 

(продовження дії) або відмову  

дозволу на розміщення зовнішньої 

реклами та договору про тимчасове 

користування місцями 

розташування рекламного засобу 
 

Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської 
сільської ради 

1 день 

11 Видача рішення   заявнику або 

відмова  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

1 день 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи – начальника  відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної власності,  житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                          



                                                                                                                      Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                         
                                        

                                           09-36     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                                  

Погодження проведення салютів, феєрверків, інших заходів з використанням 

вибухових речовин і піротехнічних засобів  

 (назва адміністративної послуги) 

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

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки 

виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

2. Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення 

 Прийняття заяви про погодження 

проведення салютів, феєрверків, інших 

заходів з використанням вибухових речовин 

і піротехнічних засобів , а також документів, 

необхідних для її проведення, та реєстрація 

у базі даних про реєстрацію заяв . 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

4. Передача документів до відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

5. Підготовка дозволу щодо можливості 

проведення салютів, феєрверків, інших 

заходів з використанням вибухових речовин 

і піротехнічних засобів    

 

Посадова особа відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства виконавчого 

комітету Руськополянської 
сільської ради 

1 день 

6. Передача результату у ЦНАП  

 

1 день. 

7. Видача  дозволу. Адміністратор відділу 

ЦНАП 

В день 

отримання. 

 Загальна кількість днів надання послуги  30 днів 
 

Примітка:дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого комітету 

Руськополянськкої сільської ради або посадової особи –  спеціаліста  відділу економічного розвитку та інвестицій 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому 

законом 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                    
                              

 

                                           09-37   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

                                 процесу надання адміністративної послуги 

Встановлення за погодженням з власниками зручного для населення режиму 

роботи, підприємств, установ та організацій сфери обслуговування не залежно 

від форми власності. 
 (назва адміністративної послуги) 

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

№ 

з/п 

 

Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

структурний 

підрозділ 

 

Термін виконання 

(днів) 

1 Інформування про види 

послуг, порядок заповнення 

заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

При подачі заяви 

2. Перевірка повноважень особи, 

що звернулась за 

адміністративною послугою та 

правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

При подачі заяви 

3. Прийом та реєстрація заяви на 

встановлення за погодженням 

з власниками зручного для 

населення режиму роботи, 

підприємств, установ та 

організацій сфери 

обслуговування не залежно 

від форми власності. 

із пакетом відповідних 

документів . 

 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

Протягом 1 дня 

4. Передача звернення та пакету 

документів з відповідною 

резолюцією керівника 

виконавцю 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

Протягом 1 дня після 

повернення документу 

з резолюцією керівника 

5. Перевірка наданих 

документів на відповідність 

порядку здійснення 

торговельної діяльності 

Посадова особа 

відділу 

економічного 

розвитку та 

інвестицій 

Протягом 5 днів 



(ресторанного господарства) 

та діяльності у сфері послуг 
6. У разі надходження 

визначених документів у 

повному обсязі, підготовка 

проекту рішення виконавчого 

комітету сільської ради (у 

разі встановлення режиму 

роботи) 

Посадова особа 

відділу 

економічного 

розвитку та 

інвестицій 

Протягом 5 днів 

7. Розгляд  проекту рішення про 

встановлення  режиму 

роботи,  

Виконавчий 

комітет 

Протягом 25 днів з  дня 

реєстрації  заяви 

8. Передача відділу копії 

рішення або витягу з рішення 

виконавчого комітету 

сільської ради про 

встановлення режиму роботи  

Посадова особа 

відділу 

економічного 

розвитку та 

інвестицій 

Протягом  3 днів 

9. Видача копії рішення або 

витягу з рішення виконавчого 

комітету сільської ради про 

встановлення режиму роботи 

заявнику 

 Протягом 2 днів з дня 

отримання завіреної 

копії рішення або 

витягу з рішення 

виконавчого комітету 

сільської ради  
 Загальна кількість днів 

надання послуги 

 від 15 до 30 днів 

Примітка:дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого комітету 

Руськополянськкої сільської ради або посадової особи –  спеціаліста  відділу економічного розвитку та інвестицій 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому 

законом 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                                                                         
                

                                         09-38   ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА 

 процесу надання адміністративної послуги  

Видача довідки про припинення ведення особистого селянського господарства  

 (назва адміністративної послуги) 

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

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

посадова особа  

Строки виконання 

етапів 

 Інформування про види 

послуг, порядок заповнення 

заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

При подачі заяви 

1. Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що 

звернулася за   

адміністративною послугою 

 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

Протягом 1 дня 

2. Прийом та реєстрація заяви на 

видачу довідки про 

припинення ведення 

особистого селянського 

господарства із пакетом 

відповідних документів  
 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

У  день реєстрації заяви 

3.. Передача заяви  відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної власності, 

житлово-комунального 

господарства виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор 

відділу 

         ЦНАП 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

4. Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого 

земельного законодавства 

Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних 

відносин, 

У  день отримання пакету 

документів 



комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

5. У разі негативного результату 

— направлення вмотивованої 

відмови спеціалісту ЦНАПу з 

зауваженнями та пакету 

документів для опрацювання 

до ЦНАПу. 

 

У разі позитивного результату 

— підготовка довідки 

Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних 

відносин, 

комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

Протягом 1-3 дня  

6. Передача довідки 

адміністратору ЦНАПу 

Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних 

відносин, 

комунальної 

власності, житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

сільської ради 

1-5 день 

8. Видача замовнику 

підготовленої довідки   

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

5 день з дня реєстрації 

заяви 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадової особи – начальника  відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної власності,  житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

. 

  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        



                                                                                                                                                                                                                                                        

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                                    
                                         

                                           09-39   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

 процесу надання адміністративної послуги  

Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок                          

(форма 3ДФ) 

 (назва адміністративної послуги)                                                                                                                            

Виконавчий комітет Руськополянської сільської рад 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення 

про надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Строки виконання етапів 

 Інформування про види 

послуг, порядок заповнення 

заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

В момент подачі звернення 

1. Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що 

звернулася за   

адміністративною послугою 

. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

В момент подачі звернення 

2. Реєстрація   заяви суб’єкта 

звернення  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

Протягом одного робочого дня 

(заяви реєструються в день їх 

надходження в порядку черговості) 

3. Передача заяви  відділу 

містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності,  житлово-

комунального господарства 

сільської ради 

 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

1 робочий день після реєстрації 

заяви 

4. Перевірка відповідності 

пакету документів до 

діючого земельного 

законодавства 

Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства 

У  день отримання пакету 

документів 



 

5. У разі негативного 

результату — направлення 

вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з 

зауваженнями та пакету 

документів для 

опрацювання до ЦНАПу. 

 

У разі позитивного 

результату — підготовка 

довідки 

Посадова особа  

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства 

 

Протягом 1-3 дня  

6. Передача довідки 

адміністратору ЦНАПу 

 Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства 

 

1-5 день 

8. Видача замовнику 

підготовленої довідки   

Адміністратор 

відділу 

            ЦНАП 

5 день з дня реєстрації заяви 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                
                                                                                   

                                         09-40     ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                                  

Взяття на облік громадян на соціальний квартирний облік  

 (назва адміністративної послуги) 

Виконавчий комітет Руськополянської сільської рад 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

особа 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор 

відділу ЦНАП 

У момент 

звернення. 

2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор 

відділу ЦНАП 

 

3 Прийняття заяви про взяття на облік 

громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов   , а також документів, 

необхідних для її проведення, та 

реєстрація у базі даних про 

реєстрацію заяв  

Адміністратор 

відділу ЦНАП 

У момент 

звернення. 

4. Передача документів секретарю 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор 

відділу ЦНАП 

У момент 

звернення. 

5. Перевірка пакету документів та 

підготовка матеріалів для розгляду на 

засіданні виконавчого комітету 

сільської ради. 

Підготовка проекту рішення «Взяття 

на облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов» 

Секретар 

виконавчого 

комітету 

1 день 

6. Оприлюднення проекту рішення на 

сайті Руськополянської сільської ради 

Спеціаліст відділу 

інформаційно – 

організаційної 

роботи 

20 днів 

7 Розгляд проекту рішення на засіданні 

виконавчого комітету 

Виконавчий 

комітет 

 

8.  У разі негативного результату – 

підготовка листа із зауваженнями на 

адресу заявника 

 У разі позитивного результату 

підготовка рішення виконавчого 

Секретар 

виконавчого 

комітету 

2 дні 



комітету про Взяття на облік 

громадян на соціальний квартирний 

облік   
9. Передача витягу рішення 

виконавчого комітету до відділу 

ЦНАП для видачі 

Секретар 

виконавчого 

комітету 

1 день. 

10. Видача  рішення. Адміністратор 

відділу ЦНАП 

В день 

отримання. 

 Загальна кількість днів надання 

послуги 

 30 днів або на 

першому засіданні 

після закінчення 

цього строку 
 

 Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                  

 

        



 Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

     Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                          
                        09-41   ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА               

Оформлення та видача свідоцтва про право власності на житло 

 (назва адміністративної послуги) 

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

 

№ 

п/п 

Етапи послуг  Відповідальна особа і  Термін виконання 

(днів) 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

У момент 

звернення. 

2 Перевірка повноважень особи, що звернулась 

за адміністративною послугою та правильності 

заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

 

3. Реєстрація заяви Адміністратор відділу  

ЦНАП 
Протягом 1 дня 

4. Передача заяви секретарю виконавчого 

комітету 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 
 

5. Підготовка проекту рішення про видачу 

свідоцтва про право власності на житло 

Секретар виконавчого 

комітету 

Протягом  

2-14 дня 

6. Прийняття  рішення на засіданні виконавчого 

комітету 

Виконавчий комітет Протягом місяця 

7 Підписання  рішення про видачу свідоцтва про 

право власності на житло 

Сільський голова Наступного дня 

після засідання 

виконавчого 

комітету 

8. Реєстрація   рішення про видачу свідоцтва про 

право власності на житло 

Секретар виконавчого 

комітету 

Протягом  

1 дня 

9. Оформлення свідоцтва про право власності на 

житло 

Спеціаліст відділу з 

питань обліку 

розподілу та 

приватизації житла 

 

Протягом  

1 дня 

10. Підписання свідоцтва про право власності на 

житло 

Керівник органу 

приватизації 

Протягом  

1дня 

11. Реєстрація свідоцтва про право власності на 

житло у спеціальній книзі житлових 

приміщень, що належать громадянам на праві 

приватної  (спільній сумісній, спільній 

частковій) власності 

Секретар виконавчого 

комітету 

Протягом 

1дня  

12 Видача свідоцтва про право власності на 

житло 

Секретар виконавчого 

комітету 

Протягом 

1дня 

 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                             
                                          

                   09-42  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                        

Видача довідки про участь (неучасть) в приватизації житла державного 

житлового фонду                                                                                                                                                                                                                                          
(назва адміністративної послуги) 

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

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення 

про надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна особа Строки виконання етапів 

1 Інформування про види 

послуг, порядок заповнення 

заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент звернення 

2 Перевірка повноважень 

особи, що звернулась за 

адміністративною послугою 

та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент  звернення 

3 Прийом і перевірка повноти 
пакету документів, реєстрація 
заяви, повідомлення 
замовника про орієнтовний 
термін виконання 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент  звернення 

4. Підготовка довідки   Секретар сільської 

ради 

У день подання заявником необхідних 

документів (у разі необхідності у 

додаткових даних для видачі довідки 

термін підготовки довідки 

збільшується до 30 днів) 

5. Реєстрація довідки у журналі 

реєстрації видачі довідок 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання заявником 

необхідних документів (у разі 

необхідності у додаткових даних для 

видачі довідки термін підготовки 

довідки збільшується до 30 днів) 

6. Видача особі довідки  Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання заявником 

необхідних документів (у разі 

необхідності у додаткових даних для 

видачі довідки термін підготовки 

довідки збільшується до 30 днів) 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 



 

 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                       №36 від 25.02.2021 р. 

                                  

 

 

      09-43  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА  

процесу надання адміністративної послуги                                     

Оформлення паспорта прив’язки тимчасової споруди  

для здійснення підприємницької діяльності 

(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства  

У  день отримання пакету 

документів 

7. Розгляд уповноваженою особою Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства  

Протягом 1-4 дня 

8. 
Підготовка паспорта прив’язки 

тимчасової споруди  

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства  

Протягом 1-8 дня 



9. Підписання  паспорта прив’язки 

тимчасової споруди 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства, 

сільський голова, заступники 

сільського голови, секретар 

сільської ради 

Протягом 1-8 дня 

12. Передача паспорта прив’язки 

тимчасової споруди або відмови 

адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства  

На 9 день 

13. Видача замовнику підготовленого 

рішення або відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 10 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  10 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  10  днів 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                                                              

09-44         ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА                          

Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою  

(назва адміністративної послуги) 

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

 

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Строки виконання етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про орієнтовний 

термін виконання 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

Протягом одного робочого 

дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету документів 

до діючого земельного законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради, Секретар сільської  ради 

У  день отримання пакету 

документів 

7. Розгляд на комісії, за необхідністю Члени комісії Протягом 5-8-ого дня 

8. 
За пропозиціями депутатської комісії - 

підготовка проекту рішення або відмови   

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради 

Секретар сільської  ради 

 

10. 
Розгляд проекту рішення на засіданні 

виконавчого комітету сільської  ради 

Виконавчий комітет сільської 

ради, секретар виконкому 
Протягом 5-8-ого дня 

11.  Підписання  рішення або відмови Сільський голова, секретар 

сільської ради 

Протягом 8-9 дня 



12. Передача рішення сільської ради або 

відмови адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської 

ради, секретар сільської ради 

Протягом  9-10 дня 

13. Видача замовнику підготовленого рішення 

або відмови 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг  

З 10 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  10 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче засідання 

колегіального органу після 

закінчення строку 

передбаченого 

законодавством 

 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                         №36 від 25.02.2021 р. 

 

09-45        ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА  

процесу надання адміністративної послуги 

Надання одноразової матеріальної допомоги соціально-незахищеним верстам 

населення на лікування                         
 (назва адміністративної послуги) 

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

 

№ 

з.п 

 

Етапи послуги 
Відповідальна 

посадова особа 

Термін виконання 

(днів) 

1 Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

В момент 

звернення 

2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

В момент 

звернення 

3 Прийом і перевірка повноти пакету 
документів, реєстрація заяви, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

В момент 

звернення 

4. 
Передача пакету документів секретарю 
виконавчого комітету сільської ради 

Адміністратор  
Відділу 
ЦНАП Протягом 1 дня 

5 
Підготовка проекту рішення на розгляд 
виконавчого комітету сільської ради 

Секретар 

виконавчого комітету 

сільської ради 

Протягом 10 днів 

6 Прийняття рішення виконавчим 
комітетом сільсьої ради,   
доопрацювання   рішення, підписання 
рішення сільським головою, 
тиражування. 

Виконавчий комітет 
сільської ради До місяця 

7 

Видача рішеннявиконавчого комітету 
або витягу (чи відмови в наданні 
послуги, причини, що її обумовлюють 

Адміністратор  
відділу 

ЦНАП 

На наступний 

робочий день 

після підписання 

сільським 

головою 

 Загальна кількість днів надання 

послуги  30 днів 

    

 
  

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

                                                                    



                                                                              

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                                   
                                          

09-46         ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА 

процесу надання адміністративної послуги  

 
Надання  матеріальної допомоги на поховання деяких категорій громадян                         

 (назва адміністративної послуги) 

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

№ 

з.п 

 

Етапи послуги 
Відповідальна 

посадова особа 

Термін виконання 

(днів) 

1 Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент звернення 

2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент звернення 

3 Прийом і перевірка повноти пакету 
документів, реєстрація заяви, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент звернення 

4. 
Передача пакету документів секретарю 
виконавчого комітету сільської ради 

Адміністратор  
Відділу 
ЦНАП Протягом 1 дня 

5 
Підготовка проекту рішення на розгляд 
виконавчого комітету сільської ради 

Секретар 

виконавчого комітету 

сільської ради 

Протягом 10 днів 

6 Прийняття рішення виконавчим 
комітетом сільсьої ради,   
доопрацювання   рішення, підписання 
рішення сільським головою, 
тиражування. 

Виконавчий комітет 
сільської ради До місяця 

7 

Видача рішеннявиконавчого комітету 
або витягу (чи відмови в наданні 
послуги, причини, що її обумовлюють 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

На наступний 

робочий день після 

підписання сільським 

головою 

 Загальна кількість днів надання 

послуги  30 днів 

    

 
  

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 
 

 

 



   
 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                          №36 від 25.02.2021 р. 

                                                               

09-47         ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА  
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА ЗВІЛЬНЕННЯ ( ЧАСТКОВЕ ЗВІЛЬНЕННЯ) ВІД ПЛАТИ ЗА 

ХАРЧУВАННЯ УЧНІВ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ РУСЬКОПОЛЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 (назва адміністративної послуги) 

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

 

 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 
Відповідальна посадова особа 

Строк виконання етапів 

(днів) 

1 Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор  

відділу 

ЦНАП В момент звернення 

2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор  

відділу 

ЦНАП В момент звернення 

3. Прийом документів, що подаються 

заявником або закладом 

Адміністратор  

відділу ЦНАП 

У день звернення 

4.   Реєстрація документів та  передача на 

резолюцію керівнику  

Адміністратор  

відділу ЦНАП 

У день звернення 

5 Передача документів секретарю 

сільської ради 

Адміністратор  

відділу ЦНАП 

У день звернення 

   6 Підготовка документів та проекту 

рішення  на розгляд профільної комісії. 

Секретар сільської ради 

Голова комісії 

Протягом одного робочого 

дня 

   7 Розгляд питання на засіданні 

профільної комісії 

Члени комісії В день проведення 

засідання  

   8 Прийняття рішення сесією сільської 

ради 

Секретар сільської ради Протягом місяця 

 Оформлення рішеня Секретар сільської ради Протягом 3-х робочих днів з 

дня прийняття рішення 

сесією 

9. Передача рішення до відділу  

планування, бухгалтерського обліку та 

звітності  для формування списків 

заявників на  звільнення (часткове 

звільнення) від плати за харчування  в 

навчальних закладах 

Секретар сільської ради Протягом 4-х робочих днів з 

дня прийняття рішення 

сесією 

10 Передача  списків    в заклади загальної 

середньої освітиосвіти 

Посадова особа відділу 

планування, бухгалтерського 

обліку та звітності 

 

Протягом 5-ти робочих днів 

з дня прийняття рішення 

сесією 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 



 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                           

09-48       ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА  

«Надання пільг з оплати за харчування в  закладах дошкільної освіти виконавчого 

комітету Руськополянськоїх сільської ради 

(назва адміністративної послуги) 

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

   

                                                                                                         

 Етапи опрацювання заяви про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання етапів 

(днів) 

1. Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 
Адміністратор  

відділу 

ЦНАП В момент звернення 

2 Перевірка повноважень особи, що звернулась за 

адміністративною послугою та правильності 

заповнення заяви 

Адміністратор  

відділу 

ЦНАП В момент звернення 

3 Прийом    перевірка та  реєстрація  документів, 

які подаються для надання послуги,  передача  

документів на резолюцію 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

В день надходження 

документів  

4.  Передача пакету документів  секретарю сільської 

ради для опрацювання 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

Протягом 1 дня 

5.  Формування списків громадян,які потребують 

здешевленого харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти, підготовка  проекту рішення 

сільської ради на розгляд профільної комісії 

Посадова особа відділу 

планування, 

бухгалтерського обліку 

та звітності 

Секретар сільської ради 

За 4-5 днів до засідання 

профільної комісії 

6.  Розгляд питання на засіданні профільної комісії Члени комісії В день проведення 

засідання  

7.  Прийняття рішення сесією сільської ради Депутати сільської ради В день проведення 

засідання  

8.  Передача рішення до відділу планування, 

бухгалтерського обліку та звітності для 

формування списків заявників для   нарахування 

пільгової плати за харчування в закладах 

дошкільної освіти 

Керуюча справами 

виконавчого комітету 

Протягом 1-2-х днів 

після  рішення 

виконавчого комітету 

9.  Передача списків заявників та суми пільгових 

нарахувань  в дошкільні заклади освіти 

Спеціаліст фінансового 

відділу 

Протягом 1-2-х днів 

після рішення 

виконавчого комітету 

 

 



Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                          №36 від 25.02.2021 р. 

                                                                   

09-49        ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

процесу надання адміністративної послуги 

 
Видача довідки в нотаріальну контору на оформлення спадщини 

(назва адміністративної послуги) 

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

 
 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання 

етапів 

1 Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент звернення 

2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності 

заповнення заяви 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент  звернення 

3 Прийом і перевірка повноти пакету 
документів, реєстрація заяви, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент  звернення 

4. Підготовка довідки  в нотаріальну 

контору 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання заявником 

необхідних документів (у 

разі необхідності у 

додаткових даних для 

видачі довідки термін 

підготовки довідки 

збільшується до 30 днів) 

5. Реєстрація довідки у журналі 

реєстрації видачі довідок 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів (у разі 

необхідності у додаткових 

даних для видачі довідки 

термін підготовки довідки 

збільшується до 30 днів) 

6. Видача особі довідки  Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів (у разі 

необхідності у додаткових 

даних для видачі довідки 

термін підготовки довідки 

збільшується до 30 днів) 

 



Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-50  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Видача довідки про облік земельних ділянок 

 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви   відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності, 

житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства  

У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями та 

пакету документів для опрацювання до 

ЦНАПу 

 Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради, 

Секретар сільської  ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на комісії (в разі необхідності) Члени комісії Протягом  15-24 днів 

8. 
Підготовка довідки Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Секретар сільської  ради 

 

9.  Підписання  довідки Сільський голова, заступники 

сільського голови, секретар сільської 

ради та виконкому 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача довідки або відмови 

адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

27-28 день 



Руськополянської сільської ради, 

секретар сільської ради 

13. Видача замовнику довідки або відмови Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 

 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-51  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
Видача викопіювання земельної ділянки з картографічних матеріалів адмінтериторії 

Руськополянської сільської ради 

 (назва адміністративної послуги) 

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

  

№ 

п/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1. Інформування про види послуг, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день звернення 

2. 
Реєстрація заяви суб’єкта звернення, 

повідомлення замовника  про орієнтовний 

термін виконання 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом одного 

робочого дня 

3. 
Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася за   

адміністративною послугою 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

4. Відмова у прийнятті документів з 

обґрунтуванням підстав відмови 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У день реєстрації заяви 

5. Передача заяви  відділу містобудування, 

архітектури, земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

6. 
Перевірка відповідності пакету документів до 

діючого земельного законодавства  

У разі негативного результату — направлення 

вмотивованої відмови спеціалісту ЦНАПу з 

зауваженнями та пакету документів для 

опрацювання до ЦНАПу 

 Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради, 

Секретар сільської  ради 

У  день отримання 

пакету документів 

7. Розгляд на засіданні комісії (в разі необхідності) Члени комісії Протягом 12 -24-ого дня 

8. 
Підготовка викопіювання Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Секретар сільської  ради 

 

9.  Підписання  викопіювання Сільський голова, заступники 

сільського голови, секретар сільської 

ради та виконкому 

Протягом 21-28 дня 

12. Передача викопіювання або відмови 

адміністратору ЦНАПу 

Відділ містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради, 

секретар сільської ради 

27-28 день 



13. Видача замовнику викопіювання або відмови Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг  

З 28 дня 

Загальна кількість днів надання послуги -  30 днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) -  30 або найближче 

засідання колегіального 

органу після закінчення 

строку передбаченого 

законодавством 

 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 



 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                                  
 

09 -52        ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
 

процесу надання адміністративної послуги 
 

Видача довідок –характеристик фізичним особам  
(назва адміністративної послуги) 

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

 
 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання 

етапів 

1 Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент звернення 

2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності 

заповнення заяви 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент  звернення 

3 Прийом і перевірка повноти пакету 
документів, реєстрація заяви, або 
запиту установи чи організації, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент  звернення 

4. Підготовка довідки-характеристики  Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання заявником 

необхідних документів  

5. Реєстрація довідки-характеристики у 

журналі реєстрації видачі довідок 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів  

6. Видача довідки -характеристики , 

або направлення замовнику поштою 

Адміністратор  
відділу 

ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів  

 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                          №36 від 25.02.2021 р. 

                      
 

09 -53 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
 

процесу надання адміністративної послуги 
 

Видача довідок про проживання без реєстрації за фактичним місцем 

проживання 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

 
 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання 

етапів 

1 Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент звернення 

2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності 

заповнення заяви 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент  звернення 

3 Прийом і перевірка повноти пакету 
документів, реєстрація заяви, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП В момент  звернення 

4. Підготовка довідки про  

проживання без реєстрації за 

фактичним місцем проживання 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання заявником 

необхідних документів  

5. Реєстрація довідки про проживання 

без реєстрації за фактичним місцем 

проживання у журналі реєстрації 

видачі довідок 

Адміністратор  
відділу 

ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів  

6. Видача особі довідки про 

проживання без реєстрації за 

фактичним місцем проживання 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів  

 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                          №36 від 25.02.2021 р. 

                                                         

 

09-54    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                                                                                                 
процесу надання адміністративної послуги 

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 ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

 

№ 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

(В,УП, 

З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів, реєстрація заяви, 

повідомлення замовника про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 

 1 дня 

2 

Формування справи надання 

адміністративної послуги, занесення 

даних до журналу реєстрації 

документів 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 

 1.дня 

3 

Передача пакету документів заявника  

до відділу  містобудування, 

архітектури, земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 

 1-2 .дня 

4 

Перевірка повноти пакета документів, 

та  відповідність вимогам діючого 

законодавства 

Начальник відділу чи  спеціаліст  

відділу  містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

В 
Протягом 2 

дня 

5. 
Передача пакету документів на 

резолюцію сільському голові 

Начальник відділу чи  спеціаліст  

відділу  містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

 
Протягом 1 

дня 

6 Розгляд заяви   на засіданні профільної Депутатська комісія В Протягом 



депутатської комісії  3. дня 

7 
У разі позитивного результату або 

негативного готується проект рішення  
Голова комісії В 

Протягом 

 3-4 дня 

8 
Винесення проекту рішення на розгляд 

Руськополянської сільської ради ради 

Начальник відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної власності, житлово-

комунального господарства 

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради  

У 

В день 

проведення 

сесії 

Вугледарської 

міської ради 

12 

Передача документу(-ів) (результат 

адміністративної послуги) до Центру 

надання адміністративних послуг 

Головний спеціаліст відділу 

земельних відносин 
В 

Протягом  

14.дня 

13 

Запис у бланку проходження 

документа(-ів) про факт здійснення 

дозвільної процедури (адміністративної 

послуги) та повідомлення про це 

заявника 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 

14 дня 

14 

Видача заявнику підготовленого 

документу(-ів) (результат 

адміністративної послуги); документу 

дозвільного характеру 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг; 

Державний адміністратор 

В 
Протягом .14 

дня 

Загальна кількість днів надання послуги - 30 днів 

Загальна кількість днів (передбачена законом) 30 днів 

  

  

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 

Порядок оскарження результату надання послуги: вирішується у порядку встановленому чинним 

законодавством України. 

Технологічну картку адміністративної послуги « Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне 

користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності» розроблено відділом 

містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                          №36 від 25.02.2021 р. 

                                                         

                                           09-55  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

процесу надання адміністративної послуги 

Видача довідки про членство в ОСГ  

 (назва адміністративної послуги) 

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

 

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Строки виконання етапів 

 Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

В момент подачі звернення 

1. Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що звернулася 

за   адміністративною послугою 

. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

В момент подачі звернення 

2. Реєстрація   заяви суб’єкта звернення  Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

Протягом одного робочого 

дня (заяви реєструються в 

день їх надходження в 

порядку черговості) 

3. Передача заяви  відділу 
містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності,  житлово-комунального 

господарства сільської ради 

 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

1 робочий день після 

реєстрації заяви 

4. Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого земельного 

законодавства 

Посадова особа відділу 

містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства 

 

У  день отримання пакету 

документів 

5. У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з зауваженнями 

та пакету документів для 

опрацювання до ЦНАПу. 

Посадова особа  відділу 

містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства 

Протягом 1-3 дня  



 

У разі позитивного результату — 

підготовка довідки 

 

6. Передача довідки адміністратору 

ЦНАПу 

 Посадова особа відділу 

містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства 

 

1-5 день 

8. Видача замовнику підготовленої 

довідки   

Адміністратор 

відділу 

            ЦНАП 

5 день з дня реєстрації заяви 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                          №36 від 25.02.2021 р. 

                                                         

                                           09-56   ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА  

процесу надання адміністративної послуги                                  

Видача довідки про відсутність забудови на земельній ділянці  

 (назва адміністративної послуги) 

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

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення 

про надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Строки виконання етапів 

 Інформування про види 

послуг, порядок заповнення 

заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

В момент подачі звернення 

1. Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що 

звернулася за   

адміністративною послугою 

. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

В момент подачі звернення 

2. Реєстрація   заяви суб’єкта 

звернення  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

Протягом одного робочого дня 

(заяви реєструються в день їх 

надходження в порядку черговості) 

3. Передача заяви  відділу 

містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності,  житлово-

комунального господарства 

сільської ради 

 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

1 робочий день після реєстрації 

заяви 

4. Перевірка відповідності 

пакету документів до 

діючого земельного 

законодавства 

Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства 

 

У  день отримання пакету 

документів 

5. Перевірка на місцевості 

наявності або відсутності 

забудови 

Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

 



земельних відносин, 

комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства спільно 

з депутатом 

відповідного 

виборчого округу та 

членом комісії 

 

6. У разі негативного 

результату — направлення 

вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з 

зауваженнями та пакету 

документів для 

опрацювання до ЦНАПу. 

 

У разі позитивного 

результату — підготовка 

довідки 

Посадова особа  

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства 

 

Протягом 1-3 дня  

7. Передача довідки 

адміністратору ЦНАПу 

 Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства 

 

1-5 день 

8. Видача замовнику 

підготовленої довідки   

Адміністратор 

відділу 

            ЦНАП 

5 день з дня реєстрації заяви 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                          №36 від 25.02.2021 р. 

                               
                           

                                           09-57   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

процесу надання адміністративної  послуги 

Видача довідки про  те, що земельна ділянка не є пайовою  

 (назва адміністративної послуги) 

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

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення 

про надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Строки виконання етапів 

 Інформування про види 

послуг, порядок заповнення 

заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

В момент подачі звернення 

1. Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що 

звернулася за   

адміністративною послугою 

. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

В момент подачі звернення 

2. Реєстрація   заяви суб’єкта 

звернення  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

Протягом одного робочого дня 

(заяви реєструються в день їх 

надходження в порядку черговості) 

3. Передача заяви  відділу 

містобудування, 

архітектури, земельних 

відносин, комунальної 

власності,  житлово-

комунального господарства 

сільської ради 

 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

1 робочий день після реєстрації 

заяви 

4. Перевірка відповідності 

пакету документів до 

діючого земельного 

законодавства 

Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства 

 

У  день отримання пакету 

документів 

5. У разі негативного 

результату — направлення 

Посадова особа  

відділу 

містобудування, 

Протягом 1-3 дня  



вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з 

зауваженнями та пакету 

документів для 

опрацювання до ЦНАПу. 

 

У разі позитивного 

результату — підготовка 

довідки 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства 

 

6. Передача довідки 

адміністратору ЦНАПу 

 Посадова особа 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної 

власності,  житлово-

комунального 

господарства 

 

1-5 день 

8. Видача замовнику 

підготовленої довідки   

Адміністратор 

відділу 

            ЦНАП 

5 день з дня реєстрації заяви 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                           №36 від 25.02.2021 р. 

                              09-58     ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА  

процесу надання адміністративної   послуги 

 

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО НАЛЕЖНІСТЬ ДОМОВОЛОДІННЯ ТА ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В 

НЬОМУ ОСІБ 
 (назва адміністративної послуги) 

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

 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання 

етапів 

1 Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

В момент 

звернення 
2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

В момент  

звернення 
3 Прийом і перевірка повноти пакету 

документів, реєстрація заяви, 
повідомлення замовника про орієнтовний 
термін виконання 

Адміністратор  
відділу 

ЦНАП 

В момент  

звернення 
4. Підготовка довідки  про належність 

домоволодіння та зареєстрованих в ньому 

осіб 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів (у разі 

необхідності у 

додаткових даних для 

видачі довідки термін 

підготовки довідки 

збільшується до 30 

днів) 

5. Реєстрація довідки у журналі реєстрації 

видачі довідок 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів (у разі 

необхідності у 

додаткових даних для 

видачі довідки термін 

підготовки довідки 

збільшується до 30 

днів) 

6. Видача особі довідки про належність 

домоволодіння та зареєстрованих в ньому 

осіб 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів (у разі 

необхідності у 

додаткових даних для 

видачі довідки термін 

підготовки довідки 

збільшується до 30 

днів) 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 



                                   
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

 
09-59   ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА 

процесу надання адміністративної послуги 

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

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

 
№ з/п Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання 

етапів 

1 Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

В момент 

звернення 
2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

В момент  

звернення 
3 Прийом і перевірка повноти пакету 

документів, реєстрація заяви, 
повідомлення замовника про 
орієнтовний термін виконання 

Адміністратор  
відділу 

ЦНАП 

В момент  

звернення 
4. Підготовка довідки  про  

непроживання за місцем реєстрації 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів (у разі 

необхідності у 

додаткових даних для 

видачі довідки термін 

підготовки довідки 

збільшується до 30 

днів) 

5. Реєстрація довідки у журналі реєстрації 

видачі довідок 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів (у разі 

необхідності у 

додаткових даних для 

видачі довідки термін 

підготовки довідки 

збільшується до 30 

днів) 

6. Видача особі довідки про 

непроживання за місцем реєстрації 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

У день подання 

заявником необхідних 

документів (у разі 

необхідності у 

додаткових даних для 

видачі довідки термін 

підготовки довідки 

збільшується до 30 

днів) 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                          №36 від 25.02.2021 р. 

                                                         

                                           09-60   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

процесу надання адміністративної послуги 

Про надання дозволу на газифікацію домоволодіння  

  (назва адміністративної послуги)  

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

 

№ 

з.п 

 

Етапи послуги Відповідальна посадова 

особа 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

В момент 

звернення 

2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

В момент 

звернення 

3 Прийом і перевірка повноти пакету 
документів, реєстрація заяви, повідомлення 
замовника про орієнтовний термін виконання 

Адміністратор  
відділу 
ЦНАП 

В момент 

звернення 

4. Передача пакету документів відділу 

містобудування, архітектури, земельних 

відносин, комунальної власності,  житлово-

комунального господарства 

Адміністратор  
Відділу 
ЦНАП 

Протягом 

1 дня 

5 

Підготовка проекту рішення на розгляд 
виконавчого комітету сільської ради 

Начальник відділу 

містобудування, архітектури, 

земельних відносин, 

комунальної власності,  

житлово-комунального 

господарства 

Протягом 

10 днів 

6 Прийняття рішення виконавчим комітетом 
сільської ради,   доопрацювання   рішення, 
підписання рішення сільським головою, 
тиражування. 

Виконавчий комітет 
сільської ради, 

секретар виконавчого 
комітету сільської ради До місяця 

7 

Передача рішення адміністратору відділу 
ЦНАП 

Секретар виконавчого 

комітету сільської ради 
На 

наступний 

робочий 

день після 

підписання 

сільським 

головою 

 Видача рішення   виконавчого комітету або 

витягу (чи відмови в наданні послуги, 

причини, що її обумовлюють заявникові 
Адміністратор  
відділу ЦНАП 

Протягом1-
3 днів 

 Загальна кількість днів надання послуги  25-30 днів 

 
 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦНАП   (місце 

подання документів 

та отримання 

результату послуги) 

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


 Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                       №36 від 25.02.2021 р. 

                                                            

                                           09-61   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

процесу надання адміністративної  послуги 

Надання витягу- довідки з погосподарської книги  

 (назва адміністративної послуги) 

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

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення 

про надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Строки виконання етапів 

1 Інформування про види 

послуг, порядок заповнення 

заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

В момент подачі звернення 

.2 Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що 

звернулася за   

адміністративною послугою 

. 

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

В момент подачі звернення 

3 Реєстрація   заяви суб’єкта 

звернення  

Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

Протягом одного робочого дня 

(заяви реєструються в день їх 

надходження в порядку черговості) 

4 Передача заяви  секретарю 

виконавчого комітету 
Адміністратор 

відділу 

ЦНАП 

Протягом одного робочого дня 

5 Перевірка відповідності 

пакету документів до діючого 

земельного законодавства 

Секретар 

виконавчого комітету 

сільської ради 

У  день отримання пакету 

документів 

6. У разі негативного результату 

— направлення вмотивованої 

відмови спеціалісту ЦНАПу з 

зауваженнями та пакету 

документів для опрацювання 

до ЦНАПу. 

 

У разі позитивного результату 

— підготовка довідки 

Секретар 

виконавчого комітету 

сільської ради 

Протягом 1-3 дня  

7. Передача довідки 

адміністратору ЦНАПу 

Секретар 

виконавчого комітету 

сільської ради 

1-5 день 

8. Видача замовнику 

підготовленої довідки   

Адміністратор 

відділу 

            ЦНАП 

5 день з дня реєстрації заяви 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦНАП   (місце 

подання документів 

та отримання 

результату послуги) 

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


 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                          №36 від 25.02.2021 р. 

                            
                           

                                           09-62   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

процесу надання адміністративної  послуги 

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) 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Строки виконання 

етапів 

1 Інформування про види послуг, 

порядок заповнення заяви, перелік 

документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

В момент подачі 

звернення 

.2 Перевірка: 

- форми та змісту заяви; 

- повноважень особи, що 

звернулася за   адміністративною 

послугою. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

В момент подачі 

звернення 

3 Реєстрація   заяви суб’єкта 

звернення  

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

Протягом одного 

робочого дня (заяви 

реєструються в день їх 

надходження в порядку 

черговості) 

4 Передача заяви  виконавцю Адміністратор відділу 

ЦНАП 

Протягом одного 

робочого дня 

5 Перевірка відповідності пакету 

документів до діючого  

законодавства 

Секретар виконавчого 

комітету сільської ради, 

спеціаліст відділу 

планування , 

бухгалтерського обліку  та 

звітності 

У  день отримання 

пакету документів 

6. У разі негативного результату — 

направлення вмотивованої відмови 

спеціалісту ЦНАПу з 

зауваженнями та пакету 

документів для опрацювання до 

ЦНАПу. 

У разі позитивного результату — 

підготовка довідки 

Секретар виконавчого 

комітету сільської ради, 

спеціаліст відділу  

планування 

бухгалтерського обліку та 

звітності 

Протягом 1-10днів  

7. Передача довідки адміністратору 

ЦНАПу 

Секретар виконавчого 

комітету сільської ради, 

спеціаліст відділу 

планування, 

бухгалтерського обліку та 

звітності 

1 день 

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


8. Видача замовнику підготовленої 

довідки   

Адміністратор відділу 

            ЦНАП 

3 дні з дня реєстрації 

заяви 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

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” 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                                                                                   

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-63    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                                                                                                 
процесу надання адміністративної послуги 

Про внесення змін в рішення   сільської ради або виконавчого комітету 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

№ 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

(В,УП, 

З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів, реєстрація заяви, 

повідомлення замовника про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 

 1 дня 

2 

Формування справи надання 

адміністративної послуги, занесення 

даних до журналу реєстрації 

документів 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 

 1.дня 

3 

Передача пакету документів заявника , 

секретарю сільської ради  обо  до 

відділу  містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 

 1-2 .дня 

4 

Перевірка повноти пакета документів, 

та  відповідність вимогам діючого 

законодавства 

Секретар сільської ради, 

начальники  відділів або  

спеціалісти  відділів  

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

В 
Протягом 2 

дня 

5. 
Передача пакету документів на 

резолюцію сільському голові 

Секретар сільської ради, 

начальники відділів  або  

спеціалісти  відділів  

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

 
Протягом 1 

дня 

6 
Розгляд заяви   на засіданні профільної 

депутатської комісії 
Депутатська комісія В 

Протягом 

 3. дня 

7 
У разі позитивного результату або 

негативного готується проект рішення  
Голова комісії В 

Протягом 

 3-4 дня 

8 Винесення проекту рішення на розгляд 

Руськополянської сільської ради або 

Секретар сільської  ради, 

начальниики відділів 
У В день 

проведення 



виконавчого комітету  виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради  

сесії 

Вугледарської 

міської ради 

12 

Передача документу(-ів) (результат 

адміністративної послуги) до Центру 

надання адміністративних послуг 

Секретар сільської ради , 

начальники відділів виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

В 
Протягом  

14.дня 

13 

Запис у бланку проходження 

документа(-ів) про факт здійснення 

адміністративної послуги та 

повідомлення про це заявника 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 

14 дня 

14 

Видача заявнику підготовленого 

документу(-ів) (результат 

адміністративної послуги); документу 

дозвільного характеру 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг; 

 

В 
Протягом .14 

дня 

Загальна кількість днів надання послуги - 30 днів 

Загальна кількість днів (передбачена законом) 30 днів 

  

  

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 

Порядок оскарження результату надання послуги: вирішується у порядку встановленому чинним 

законодавством України. 

Технологічну картку адміністративної послуги « Видача рішення про передачу у власність, надання у 

постійне користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності» розроблено 

відділом містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Руськополянської сільської ради  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

  
  

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                           №36 від 25.02.2021 р. 

                                                        

 

09-64    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                                                                                                 
процесу надання адміністративної послуги 

Про скасування рішення  сільської ради або виконавчого комітету 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 

№ 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

(В,УП, 

З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів, реєстрація заяви, 

повідомлення замовника про 

орієнтовний термін виконання 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 

 1 дня 

2 

Формування справи надання 

адміністративної послуги, занесення 

даних до журналу реєстрації 

документів 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 

 1.дня 

3 

Передача пакету документів заявника , 

секретарю сільської ради  обо  до 

відділу  містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної 

власності, житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 

 1-2 .дня 

4 

Перевірка повноти пакета документів, 

та  відповідність вимогам діючого 

законодавства 

Секретар сільської ради, 

начальники відділів  або   

спеціалісти  відділів  

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

В 
Протягом 2 

дня 

5. 
Передача пакету документів на 

резолюцію сільському голові 

Секретар сільської ради, 

начальники відділів або  

спеціалісти  відділів  

виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

 
Протягом 1 

дня 

6 
Розгляд заяви   на засіданні профільної 

депутатської комісії 
Депутатська комісія В 

Протягом 

 3. дня 



7 
У разі позитивного результату або 

негативного готується проект рішення  
Голова комісії В 

Протягом 

 3-4 дня 

8 

Винесення проекту рішення на розгляд 

Руськополянської сільської ради або 

виконавчого комітету  

Секретар сільської ради, 

начальники відділів виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради  

У 

В день 

проведення 

сесії 

Вугледарської 

міської ради 

12 

Передача документу(-ів) (результат 

адміністративної послуги) до Центру 

надання адміністративних послуг 

Секретар сільської ради , 

начальники відділів виконавчого 

комітету Руськополянської 

сільської ради 

В 
Протягом  

14.дня 

13 

Запис у бланку проходження 

документа(-ів) про факт здійснення 

адміністративної послуги та 

повідомлення про це заявника 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 

14 дня 

14 

Видача заявнику підготовленого 

документу(-ів) (результат 

адміністративної послуги); документу 

дозвільного характеру 

Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг; 

 

В 
Протягом .14 

дня 

Загальна кількість днів надання послуги - 30 днів 

Загальна кількість днів (передбачена законом) 30 днів 

  

  

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 

Порядок оскарження результату надання послуги: вирішується у порядку встановленому чинним 

законодавством України. 

Технологічну картку адміністративної послуги « Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне 

користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності» розроблено відділом 

містобудування, архітектури, земельних відносин, комунальної власності, житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Руськополянської сільської ради  

 

 

                                  
 

 

 
                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     



 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Затверджено  

                                                                                                           рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-65 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги  

Надання дозволу на вчинення правочину щодо нерухомого майна, право 

власності на яке або право користування яким має дитина 

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

№з/п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна 

посадова особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за етап
 

Строк 

виконан

ня
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної 

послуги; 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної 

послуги для розгляду на засіданні 

комісії з питань захисту прав 

дитини;  

-винесення питання на розгляд 

комісії з питань захисту прав 

дитини; 

 - надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із 

зазначенням причин такої відмови 

- підготовка проекту рішення 

виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради
 

Начальник служби 

у справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

ради – секретар 

комісії з питань 

захисту прав 

дитини
 

Служба у справах 

дітей 

Комісія з  питань 

захисту прав дитини 

 

 

4 - видача одержувачу 

адміністративної послуги копії   

рішення   виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради . 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

 



5 Загальна кількість днів для 

надання послуги 

  30 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                     Затверджено  

                                                                                                           рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                              №36 від 25.02.2021 р. 

 

09-66 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги  

Встановлення або припинення опіки та піклування над дітьми-сиротами та 

дітьми, позбавленими батьківського піклування, призначення опікуна чи 

піклувальника або звільнення їх від виконання повноважень 
(назва адміністративної послуги) 

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

№з/п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна 

посадова особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за 

етап
 

Строк 

виконан

ня
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної послуги; 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної послуги 

для розгляду на засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини;                               

-винесення питання на розгляд комісії з 

питань захисту прав дитини; 

 - надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із зазначенням 

причин такої відмови 

- підготовка проекту рішення 

виконавчого комітету  Руськополянської 

сільської ради
 

Начальник 

служби у 

справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Руськополянсько

ї ради – секретар 

комісії з питань 

захисту прав 

дитини
 

Служба у справах 

дітей 

Комісія з  питань 

захисту прав 

дитини 

 

 

4 - видача одержувачу адміністративної 

послуги копії   рішення   виконавчого 

комітету Руськополянської сільської 

ради . 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

 

5 Загальна кількість днів для надання 

послуги 

  30 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 



комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                                         

 
                                                                                                                                        Затверджено  

                                                                                                           рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                           №36 від 25.02.2021 р. 

 

09-67 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги 

 Направлення дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за 

заявою батьків із визначенням строку її перебування у школі-інтернаті 
(назва адміністративної послуги) 

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

№з/п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна 

посадова особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за 

етап
 

Строк 

виконан

ня
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної 

послуги; 

 

Адміністратор Центру 

надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор Центру 

надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної 

послуги для розгляду на засіданні 

комісії з питань захисту прав 

дитини;                                          -

винесення питання на розгляд 

комісії з питань захисту прав 

дитини;                                            - 

надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із 

зазначенням причин такої відмови    

- підготовка проекту рішення 

виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради
 

Начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого комітету 

Руськополянської 

ради – секретар 

комісії з питань 

захисту прав дитини
 

Служба у справах 

дітей 

Комісія з  питань 

захисту прав 

дитини 

 

 

4 - видача одержувачу 

адміністративної послуги копії   

рішення   виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради . 

Адміністратор Центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

 



5 Загальна кількість днів для надання 

послуги 

  30 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Затверджено  

                                                                                                           рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                             №36 від 25.02.2021 р. 

 

09-68 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги 

 Надання висновку про доцільність позбавлення (поновлення) батьків 

батьківських прав або відібрання дитини від батьків без позбавлення 

батьківських прав 
(назва адміністративної послуги)                                                                                                                                              

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

№з/

п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна посадова 

особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за 

етап
 

Строк 

викон

ання
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної 

послуги; 

 

Адміністратор Центру 

надання 

адміністративних послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор Центру 

надання 

адміністративних послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної 

послуги для розгляду на засіданні 

комісії з питань захисту прав дитини;                                      

-винесення питання на розгляд комісії 

з питань захисту прав дитини;                                                  

- надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із 

зазначенням причин такої відмови         

- підготовка проекту рішення 

виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради
 

Начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого комітету 

Руськополянської ради 

– секретар комісії з 

питань захисту прав 

дитини
 

Служба у справах 

дітей 

Комісія з  питань 

захисту прав 

дитини 

 

 

4 - видача одержувачу адміністративної 

послуги висновку органу опіки і 

піклування Руськополянської 

сільської ради  

Адміністратор Центру 

надання 

адміністративних послуг 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

 

5 Загальна кількість днів для надання 

послуги 

  30 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 



комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                                            Затверджено  

                                                                                                           рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                              №36 від 25.02.2021 р. 

 

09-69 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги  

Визначення або зміна імені, прізвища та по батькові дитини у випадку спору 

між батьками  
(назва адміністративної послуги) 

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

№з/п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна 

посадова особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за етап
 

Строк 

виконан

ня
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної 

послуги; 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної 

послуги для розгляду на засіданні 

комісії з питань захисту прав 

дитини;                                         -

винесення питання на розгляд 

комісії з питань захисту прав 

дитини;                                           - 

надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із 

зазначенням причин такої відмови             

- підготовка проекту рішення 

виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради
 

Начальник 

служби у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

ради – секретар 

комісії з питань 

захисту прав 

дитини
 

Служба у справах 

дітей 

Комісія з  питань 

захисту прав дитини 

 

 

4 - видача одержувачу 

адміністративної послуги копії   

рішення   виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради . 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

 

5 Загальна кількість днів для надання 

послуги 

  30 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 



комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                           

                                                                                                                                       Затверджено  

                                                                                                          рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                            №36 від 25.02.2021 р. 
 

09-70  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги  

Визначення участі у вихованні дитини та порядку побачення з дитиною того 

з батьків, який проживає окремо від неї 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

№з/п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна 

посадова особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за 

етап
 

Строк 

викон

ання
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної послуги; 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної послуги 

для розгляду на засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини;                                        

-винесення питання на розгляд комісії з 

питань захисту прав дитини;                                           

- надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із 

зазначенням причин такої відмови        

- підготовка проекту рішення 

виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради
 

Начальник служби 

у справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

ради – секретар 

комісії з питань 

захисту прав 

дитини
 

Служба у справах 

дітей 

Комісія з  питань 

захисту прав 

дитини 

 

 

4 - видача одержувачу адміністративної 

послуги копії   рішення   виконавчого 

комітету Руськополянської сільської 

ради . 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

 

5 Загальна кількість днів для надання 

послуги 

  30 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 



ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

                                                                                         

                                                                                        Затверджено  

                                                                                                           рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                              №36 від 25.02.2021 р. 
 

09-71 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги  

Надання рішення про доцільність (недоцільність) повернення дитини 

батькам, опікуну, піклувальнику на проживання та виховання 
(назва адміністративної послуги) 

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

№з/п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна посадова 

особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні 

за етап
 

Строк 

виконан

ня
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної послуги; 

 

Адміністратор Центру 

надання 

адміністративних послуг
 

Центр надання 

адміністративн

их послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор Центру 

надання 

адміністративних послуг
 

Центр надання 

адміністративн

их послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної послуги 

для розгляду на засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини;                                          

-винесення питання на розгляд комісії з 

питань захисту прав дитини;                                             

- надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із зазначенням 

причин такої відмови          - підготовка 

проекту рішення виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради
 

Начальник служби у 

справах дітей 

виконавчого комітету 

Руськополянської ради 

– секретар комісії з 

питань захисту прав 

дитини
 

Служба у 

справах дітей 

Комісія з  

питань захисту 

прав дитини 

 

 

4 - видача одержувачу адміністративної 

послуги копії   рішення   виконавчого 

комітету Руськополянської сільської 

ради . 

Адміністратор Центру 

надання 

адміністративних послуг 

 

Центр надання 

адміністративн

их послуг 

 

5 Загальна кількість днів для надання 

послуги 

  30 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                          

 



 

                                                                                                                                       Затверджено  

                                                                                                           рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                              №36 від 25.02.2021 р. 

 

09-72 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги  

Надання висновку щодо можливості передачі дитини матері чи батькові, які 

повернулись з місць позбавлення волі 
(назва адміністративної послуги) 

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

№з/п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна 

посадова особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні 

за етап
 

Строк 

виконання
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної послуги; 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративн

их послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративн

их послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної послуги 

для розгляду на засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини;  

-винесення питання на розгляд комісії з 

питань захисту прав дитини; 

 - надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із 

зазначенням причин такої відмови 

- підготовка проекту рішення 

виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради
 

Начальник служби 

у справах дітей 

виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

ради – секретар 

комісії з питань 

захисту прав 

дитини
 

Служба у 

справах дітей 

Комісія з  

питань захисту 

прав дитини 

 

 

4 - видача одержувачу адміністративної 

послуги висновку органу опіки і 

піклування Руськополянської сільської 

ради . 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання 

адміністративн

их послуг 

 

5 Загальна кількість днів для надання 

послуги 

  30 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 



ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 
                                                                                                                                      Затверджено  

                                                                                                           рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

09-73 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги  

Розв’язання спору, що виник між батьками, щодо визначення місця 

проживання дитини 
(назва адміністративної послуги) 

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

№з/п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна 

посадова особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за етап
 

Строк 

виконан

ня
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної 

послуги; 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної 

послуги для розгляду на засіданні 

комісії з питань захисту прав 

дитини;                                      -

винесення питання на розгляд 

комісії з питань захисту прав 

дитини;                                             - 

надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із 

зазначенням причин такої відмови 

підготовка проекту рішення 

виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради
 

Начальник 

служби у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

ради – секретар 

комісії з питань 

захисту прав 

дитини
 

Служба у справах 

дітей 

Комісія з  питань 

захисту прав дитини 

 

 

4 - видача одержувачу 

адміністративної послуги копії   

рішення   виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради . 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

 

5 Загальна кількість днів для надання 

послуги 

  30 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 



ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

  

                                                                                            Затверджено  

                                                                                                           рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради                                                                                                            

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-74 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

процесу надання адміністративної послуги 

 Надання дозволу бабі, діду, іншим родичам забрати дитину з полового 

будинку, якщо цього не зробили батьки 
(назва адміністративної послуги) 

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

№з/п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна 

посадова особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за етап
 

Строк 

виконан

ня
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної 

послуги; 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної 

послуги для розгляду на засіданні 

комісії з питань захисту прав 

дитини;  

-винесення питання на розгляд 

комісії з питань захисту прав 

дитини; 

 - надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із 

зазначенням причин такої відмови 

- підготовка проекту рішення 

виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради
 

Начальник 

служби у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

ради – секретар 

комісії з питань 

захисту прав 

дитини
 

Служба у справах 

дітей 

Комісія з  питань 

захисту прав дитини 

 

 

4 - видача одержувачу 

адміністративної послуги копії   

рішення   виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради . 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

 



5 Загальна кількість днів для надання 

послуги 

  30 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 
                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                 Затверджено  

                                                                                                           рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

                                                                                                              №36 від 25.02.2021 р. 

                                                        09-75  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги 

 Встановлення опіки над майном дитини-сироти 

та дитини, позбавленої батьківського піклування 
(назва адміністративної послуги) 

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

№з/п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна 

посадова особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за етап
 

Строк 

виконан

ня
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної 

послуги; 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної 

послуги для розгляду на засіданні 

комісії з питань захисту прав 

дитини;  

-винесення питання на розгляд 

комісії з питань захисту прав 

дитини; 

 - надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із 

зазначенням причин такої відмови 

- підготовка проекту рішення 

виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради
 

Начальник 

служби у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

ради – секретар 

комісії з питань 

захисту прав 

дитини
 

Служба у справах 

дітей 

Комісія з  питань 

захисту прав дитини 

 

 

4 - видача одержувачу 

адміністративної послуги копії   

рішення   виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради . 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

 

5 Загальна кількість днів для надання 

послуги 

  30 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 



ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 
 

                                                                         Затверджено  

                                                                                                           рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№36 від 25.02.2021 р. 

 

09-76   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
процесу надання адміністративної послуги  

Підтвердження місця проживання дитини для тимчасового виїзду                        

з дитиною за межі України 

№з/п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна 

посадова особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за етап
 

Строк 

виконан

ня
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної 

послуги; 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної 

послуги для розгляду на засіданні 

комісії з питань захисту прав 

дитини;  

-винесення питання на розгляд 

комісії з питань захисту прав 

дитини; 

 - надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із 

зазначенням причин такої відмови 

- підготовка проекту рішення 

виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради
 

Начальник 

служби у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

ради – секретар 

комісії з питань 

захисту прав 

дитини
 

Служба у справах 

дітей 

Комісія з  питань 

захисту прав дитини 

 

 

4 - видача одержувачу 

адміністративної послуги копії   

рішення   виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради . 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

 

5 Загальна кількість днів для надання 

послуги 

  30 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 



 

 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                           №36 від 25.02.2021 р. 

                   

 

                                          010-01     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         

 
НАДАННЯ СУБСИДІЙ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПРИДБАННЯ СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ, ТВЕРДОГО ТА 

РІДКОГО ПІЧНОГО ПОБУТОВОГО ПАЛИВА. 
(назва адміністративної послуги) 

 
 

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

     

№ 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.   Інформування про види послуг, порядок 

заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор 

відділу ЦНАП 

в У момент 

звернення. 

2.  

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв. 

 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача  в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення субсидії 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 дня 

6.  

Передача справи для призначення субсидії в 

управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в 1 робочий день 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення субсидії, 

реєстрація заяви 

Спеціаліст відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                            

1-2 днів 



8.  

Обробка документів Спеціаліст відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом         

10 днів 

9.  

Прийняття рішення  про  призначення  

житлової  субсидії, не призначення  житлової 

субсидії, відмову в призначенні житлової  

субсидії, подання документів на розгляд 

комісії 

Спеціаліст відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом         

10 днів 

10.  

Передача повідомлень про прийняте рішення  

щодо призначення  житлової  субсидії, не 

призначення  житлової субсидії, відмову в 

призначенні житлової  субсидії до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціаліст відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 

3 днів 

11.  

Повідомлення заявника про прийняте 

рішення  щодо призначення  житлової  

субсидії, не призначення  житлової субсидії, 

відмову в призначенні житлової  субсидії 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом                          

3 днів 

 

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                       №36 від 25.02.2021 р. 

                       

 

                                          010-02     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ  ПІЛЬГ НА ПРИДБАННЯ ТВЕРДОГО ПАЛИВА І СКРАПЛЕНОГО ГАЗУ 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2 

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3

3 

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв,   

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4

4 

формування особової справи та передача  в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 

Протягом 1 дня 

2

5 

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення пільги, 

формування реєстрів 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

5

6 

Передача справи для призначення пільги в 

управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

 

в 

Протягом 1 дня  

6

7 

Прийом заяви  та перевірка повноти пакету  

документів для призначення  допомоги на 

оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива, 

реєстрація  заяви 

Спеціаліст відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в

 в 

 

Протягом 1-2 

днів 

8

8 

Внесення даних про виплату допомоги на 

оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива до 

Єдиного державного автоматизованого  

реєстру осіб, які мають право на пільгу 

Спеціаліст відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в

 в 

Протягом 10 

днів 

9

9 

Підготовка відомостей  для виплати готівки 

на придбання твердого палива і скрапленого 

газу 

Спеціаліст відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

  

в 

До  25 числа  

звітного  місяця 



2

10 

 

Передача повідомлень про прийняте рішення  

щодо виплати готівки на придбання твердого 

палива і скрапленого газу до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціаліст відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 

3 днів 

 

Повідомлення заявника про прийняте 

рішення  щодо виплати готівки на придбання 

твердого палива і скрапленого газу або 

відмову  

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом                          

3 днів 

 

Загальна кількість днів надання послуги 30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                         №36 від 25.02.2021 р. 

                     

                                          010-03     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВАГІТНІСТЮ ТА ПОЛОГАМИ 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом                              

1-2 днів 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

в Протягом                              

10 днів 



Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                       №36 від 25.02.2021 р. 

                                                                       

                                          010-04     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 



11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів 

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-05     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ, БАТЬКИ ЯКИХ 

УХИЛЯЮТЬСЯ ВІД СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3. 3 
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  
Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

в Протягом                              

10 днів 



УПСЗН 

Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-06     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВИПЛАТА ОДНОРАЗОВОЇ ВИНАГОРОДИ ЖІНКАМ, ЯКИМ ПРИСВОЄНО ПОЧЕСНЕ 

ЗВАННЯ УКРАЇННИ «МАТИ-ГЕРОЇНЯ» 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

в Протягом                              

10 днів 



чинного законодавства допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-07     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ 

СІМ‘ЯМ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

в Протягом                              

10 днів 



чинного законодавства допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
. Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

                                                                                                                              

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-08     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ОДИНОКИМ МАТЕРЯМ 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  
Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

в Протягом                              

10 днів 



УПСЗН 

Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

                                                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                         010-09    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ДОГЛЯДАЄ ЗА ХВОРОЮ 

ДИТИНОЮ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

в Протягом                              

10 днів 



чинного законодавства допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-10    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ  НА ДІТЕЙ, ЯКІ ВИХОВУЮТЬСЯ У 

БАГАТОДІТНИХ СІМ‘ЯХ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  
Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

в Протягом                              

10 днів 



УПСЗН 

Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-11    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ  ПРИ УСИНОВЛЕННІ ДИТИНИ 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст  

 УПСЗН 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 



11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                                

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-12    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ  НА ДІТЕЙ НАД ЯКИМИ ВСТАНОВЛЕНУ 

ОПІКУ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

в Протягом                              

10 днів 



Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                        010-13    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ  ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА 

ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10. 1 

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

в Протягом                              

10 днів 



Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-14    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ НАДБАВКИ НА ДОГЛЯД ЗА ОСОБАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ З 

ДИТИНСТВА ТА ДІТЬМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення надбавки 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення надбавки Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 



10.  

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

                                                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-15    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
КОМПЕНСАЦІЙНА ВИПЛАТА ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА НАДАЄ СОЦІАЛЬНІ 

ПОСЛУГИ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

в Протягом                              

1-2 днів 



Черкаської РДА 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-16    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ОСОБІ, ЯКА ПРОЖИВАЄ 

РАЗОМ З ОСОБОЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ І ЧИ ІІ ГРУПМ ВНАСЛІДОК ПСИХІЧНОГО 

РОЗЛАДУ, ЯКА ЗА ВИСНОВКОМ ЛІКАРСЬКОЇ КОМІСІЇ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ 

ПОТРЕБУЄ ПОСТІЙНОГО СТОРОННЬОГО ДОГЛЯДУ, НА ДОГЛЯД ЗА НЕЮ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  
Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

в Протягом                              

10 днів 



Черкаської РДА 

10.  

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-17    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ПРИЗНАЧЕННЯ ТИМЧАСОВОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДОПОМОГИ НЕПРАЦЮЮЧІЙ ОСОБІ, 

ЯКА ДОСЯГЛА ПЕНСІЙНОГО ВІКУ. АЛЕ НЕ НАБУЛА ПРАВА НА ПЕНСІЙНУ 

ВИПЛАТУ У ЗВ‘ЯЗКУ З ВІДСУТНІСТЮ СТРАХОВОГО СТАЖУ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

в Протягом                              

10 днів 



чинного законодавства допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-18    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ НЕ МАЮТЬ 

ПРАВА НА ПЕНСІЮ ТА ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціалііст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  
Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

в Протягом                              

10 днів 



УПСЗН 

Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                            

                                          010-19    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОГЛЯД 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

в Протягом                              

10 днів 



Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                            

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                             

                                          010-20    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ПРИЗНАЧЕННЯ ЩОМІСЯЧНОЇ АДРЕСНОЇ ДОПОМОГИ ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ ДЛЯ ПОКРИТТЯ ВИТРАТ НА ПРОЖИВАННЯ В ТОМУ 

ЧИСЛІ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10.  
Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

в Протягом                              

10 днів 



УПСЗН 

Черкаської РДА 

11.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12.  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                              

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-21    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІТЮ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю. Реєстрація заяви.  

Спеціалісти відділу 

обслуговуваня осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8.  

Опрацювання документів на предмет 

визначення підстав для  видачі матеріальної 

допомоги особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю 

Спеціалісти відділу 

обслуговуваня осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9.  

Розгляд звернення на комісії щодо 

прийняття рішення про виплату одноразової 

матеріальної допомоги особам з інвалідністю 

та дітям з інвалідністю 

Спеціалісти відділу 

обслуговуваня осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 



10.  

Повідомлення спеціалістів відділу 

соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради про 

результати розгляду звернення на комісії 

Спеціалісти відділу 

обслуговуваня осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в  

11.  

Повідомлення заявника про результати 

розгляду звернення на комісії 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в  

12.  

Передача сформованих списків на виплату 

до Центру по нарахуванню та здійсненню 

соціальних виплат 

Начальник відділу 

обслуговуваня осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

13.  
Формування списків на виплату Центром по 

нарахуванню та здійсненню соціальних 

виплат 

Спеціалісти  Центру по 

нарахуванню та 

здійсненню соціальних 

виплат 

в Протягом 3 днів  

14.  
Виплата  одноразової матеріальної допомоги 

непрацюючим малозабезпеченим особам, 

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 

 в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-22    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
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 У МІСТАХ ( У РАЗІ ЇХ УТВОРЕННЯ) 

РАД  
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування  справи та передача в відділ 

соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для видачі направлення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи для видачі направлення в 

управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом заяв та необхідних документів для 

забезпечення путівкою осіб з інвалідністю 

та/або дітей з інвалідністю до 

реабілітаційних установ сфери управління 

Мінсоцполітики 

Спеціалісти відділу 

обслуговування осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в

 в 

Протягом 1 дня  

 

8.  

Постановка на облік для забезпечення 

путівкою осіб з інвалідністю та/або дітей з 

інвалідністю до реабілітаційних установ 

сфери управління Мінсоцполітики 

Спеціалісти відділу 

обслуговування осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в

 в 

Протягом 1 дня 



9.  

При надходженні черги вибір особою з 

інвалідністю або представником (опікуном) 

дитини з інвалідністю санаторно-курортного 

закладу, реабілітаційної установи 

Спеціалісти відділу 

обслуговування осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

в 

Протягом 1 дня   

10.  

При надходженні гарантійних листів та 

погоджень від санаторно-куротних закладів, 

реабілітаційних установ для забезпечення 

санаторно-куротною путівкою, 

реабілітаційною послугою укладання 

трьохстороннього договору про надання 

лікувальних та реабілітаційних послуг між 

управлінням праці та соціального захисту 

населення, санаторно-куротним закладом, 

реабілітаційною установою та особою з 

інвалідністю, представником (опікуном) 

дитини з інвалідністю 

Спеціалісти відділу 

обслуговування осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

В

в 

Протягом                 

10 днів 

 

11.  

Підписання та видача одного примірника 

трьохстороннього договору про надання 

лікувальних та реабілітаційних послуг між 

управлінням праці та соціального захисту 

населення, санаторно-куротним закладом, 

реабілітаційною установою та особою з 

інвалідністю, представником (опікуном) 

дитини з інвалідністю заявнику 

Спеціалісти відділу 

обслуговування осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлен УПСЗН 

Черкаської РДА ня 

дітей 

в

в 

Протягом 1 дня 

12.  

Надання акту виконаних робіт  про отримані 

санаторно-курортні та реабілітаційні послуги 

 

Спеціалісти відділу 

обслуговування осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в

в 

Протягом 5 днів 

13.  

Проплата вартості наданих санаторно-

курортних послуг 

Провідний спеціаліст 

відділу 

бухгалтерського обліку 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в

в 

Протягом 3 днів 

14.  

Повідомлення заявника про результати 

надання послуги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 3 днів 

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

 

                010-23    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА 
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 АБО МОЛОДІЖНОГО ВІДДІЛЕННЯ 

ДИТЯЧОГО БУДИНКУ-ІНТЕРНАТУ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації про взяття на облік 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

Центр надання соціальних послуг  

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для видачі путівки 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Надання запитів до закладів щодо отримання 

інформації про особу 

Центр надання 

соціальних послуг  

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 3 днів  

7.  

Проведення обстеження  матеріально-

побутових умов проживання особи  та  

перевірка  достовірності  наданих  

відомостей (при необхідності) 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

Центр надання 

соціальних послуг 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

Протягом 3  днів  

 

8.  

 Формування особової справа особи з 

інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої 

особи щодо влаштування до будинку-

інтернату 

Центр надання 

соціальних послуг  

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

Протягом 2 днів 



9.  
 Відправлення справи до Департаменту 

соціального захисту населення Черкаської 

обласної державної адміністрації 

Центр надання 

соціальних послуг  

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 дня   

10.  

Розгляд поданих документів Департаментом 

соціального захисту населення Черкаської 

обласної державної адміністрації 

Департамент 

соціального захисту 

населення Черкаської 

обласної державної 

адміністрації 

в

в 

Протягом 10 

днів 

11.  

  Отримання путівки від Департаменту 

соціального захисту населення Черкаської 

обласної державної адміністрації для 

влаштування до будинку-інтернату 

Центр надання 

соціальних послуг  

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 дня 

 

12.  

Вручення путівки, осіб, яка виявила бажання 

щодо влаштування до будинку-інтернату 

Центр надання 

соціальних послуг  

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 3 днів 

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
  

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             
 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                         

 
 

010-24   ТЕХНОЛОГІЧНА  КАРТКА   

ВИДАЧА ДОВІДКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПІЛЬГ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ,  

ЯКІ НЕ МАЮТЬ ПРАВА НА ПЕНСІЮ ЧИ СОЦІАЛЬНУ ДОПОМОГУ 
(назва адміністративної послуги) 

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

№ 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В,УП, 

З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 

Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. Адміністратор відділу ЦНАП В 

Протягом 

1 робочого 

дня 

 2  

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор відділу ЦНАП В 

Протягом 

1 робочого 

дня 

 3 

Прийом заяв, перевірка поданих 

документів, реєстрація прийнятих 

документів в журналі реєстрації 

приймання заяв, повідомлення 

замовника про орієнтовний термін 

виконання 

Адміністратор відділу ЦНАП В 

Протягом 

1 робочого 

дня 

4 
Передача пакету документів в відділ 

соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу ЦНАП В 

Протягом 

1 робочого 

дня 

 5 
Передача пакету документів заявника до 

спеціалістів управління соціального 

захисту населення 

Спеціаліст  відділу соціального 

захисту населення 

Руськополянської сільської ради 
В 

Протягом 

1 робочого 

дня 

 6 Перевірка повноти пакета документів 

Спеціаліст відділу 

персоніфікованого обліку 

пільгової категорії громадян та 

інвалідів, ветеранів війни та праці 

УСЗН Черкаської РДА 

В 

Протягом 

1-2 робочих 

днів 

7 Формування довідки 

Спеціаліст відділу 

персоніфікованого обліку 

пільгової категорії громадян та 

інвалідів, ветера нів війни та 

праці УСЗН Черкаської РДА 

В 

Протягом 

1 робочого 

дня 



8 
Передача довідки  спеціалісту відділу 

соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Спеціаліст відділу 

персоніфікованого обліку 

пільгової категорії громадян та 

інвалідів, ветеранів війни та праці 

УСЗН                                                 

Черкаської РДА 

В 

Протягом 1 

робочого 

дня 

9 
Передача довідки до Центру надання 

адміністративних послуг 

Спеціаліст  відділу соціального 

захисту населення 

Руськополянської сільської ради 
В 

Протягом 1 

дня 

10 Видача заявнику довідки  
Адміністратор Центру надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом 1 

дня 

Загальна кількість днів надання послуги - 5 днів 

Загальна кількість днів (передбачена законом) 5 днів 

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                             

                                           

                                    010-25    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВИДАЧА ОСОБІ ПОДАННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ЇЇ ОПІКУНОМ 

АБО ПІКЛУВАЛЬНИКОМ ПОВНОЛІТТНЬОЇ НЕДІЄЗДАТНОЇ ОСОБИ АБА 

ЦИВІЛЬНА ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯКОЇ ОБМЕЖЕНА 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою 

та правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  

Прийом заяви, перевірка поданих 

документів, реєстрація прийнятих 

документів в журналі реєстрації про взяття 

на облік 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача 

до служби у справах дітей 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для видачі подання 

Керівник служби у 

справах дітей  

(Секретар опікунської 

ради) 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Підготовка  документів для розгляду на 

засіданні опікунської ради при 

виконавчому комітеті 

Керівник служби у 

справах дітей  

(Секретар опікунської 

ради) 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Розгляд звернення на засіданні опікунської 

ради та підготовка матеріалів на розгляд 

виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради 

Опікунська рада при 

виконавчому комітеті 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

В  день 

засідання 

8.  

Погодження  проекту рішення про  видачу 

подання щодо можливісті призначення 

опікуном або піклувальником  у  

юридичному відділі виконавчого комітету 

сільської ради 

Начальник 

юридичного відділу 

 Протягом 1 дня 

9.  
Розгляд документів на засіданні 

виконавчого  комітету 
Виконавчий комітет  В  день 

засідання 

10. 8 Передача  копії рішення про видачу  Секретар виконавчого в Протягом 1 дня 



подання (або відмова) в відділ  ЦНАП комітету 

 

 в 

11. 9 
Видача дозвільних документів (рішення 

виконкому), або письмова відповідь 

заявнику про відмову у наданні  подання 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

Протягом 30  

дня 

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  

виконавчого комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом
 

 

                                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-26    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ НА ПРОХОДЖЕННЯ ОБЛАСНОЇ МЕДИКО- 

СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ ДЛЯ ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ДЛЯ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ АВТОМОБІЛЯМИ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова особа 

і структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 

Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор відділу ЦНАП в У момент 

звернення. 

2 

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор відділу ЦНАП в У момент 

звернення. 

3 

Прийом заяв, перевірка поданих 

документів, реєстрація прийнятих 

документів в журналі реєстрації 

приймання заяв  

Адміністратор відділу  ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4 

Формування особової справи та передача 

в відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5 

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу соціального 

захисту населення 

Руськополянської сільської 

ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6 

Передача справи  в управління праці та 

соціального захисту населення 

Спеціаліст відділу соціального 

захисту населення 

Руськополянської сільської 

ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7 

Приймає справу  для видачі направлення 

на проходження обласної медико- 

соціальної  експертної комісії для взяття 

на облік для забезпечення осіб з 

інвалідністю автомобілями та перевіряє 

надані документи 

Спеціалісти  відділу 

обслуговування осіб з 

інвалідністю та оздоровлення 

дітей УПСЗН  

Черкаської РДА 

в

 в 

Протягом 1 дня  

 

8 

Реєструє в журналі реєстрації 

направлень.  
Спеціалісти  відділу 

обслуговування осіб з 

інвалідністю та оздоровлення 

дітей УПСЗН  

Черкаської РДА 

в

 в 

Протягом 1 дня 

9 

Видає направлення на проходження 

обласної медико- соціальної  експертної 

комісії для взяття на облік для 

забезпечення осіб з інвалідністю 

Спеціалісти  відділу 

обслуговування осіб з 

інвалідністю та оздоровлення 

дітей УПСЗН  

в

в 

Протягом 1 дня   



автомобілями та перевіряє надані 

документи 

Черкаської РДА 

10 

  Передача направленя  до відділу 

соціального захисту населеня 

Руськополянської сільської ради 

Спеціалісти  відділу 

обслуговування осіб з 

інвалідністю та оздоровлення 

дітей УПСЗН  

Черкаської РДА 

в

в 

Протягом 1 дня 

 

11 

Передача направлення в відділ ЦНАП Спеціалівст відділу соціального 

захисту населення 

Руськополянської сільської 

ради 

 Протягом 1 дня 

 

12 
Видача направлення заявнику Адміністратор відділу  ЦНАП 

 

 Протягом 1 дня 

 

Загальна кількість днів надання послуги  10 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10 

                                                                                                                      
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-27    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВИДАЧА НАПРАВЛЕННЯ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕХНІЧНИМИ ТА ІНШИМИ 

ЗАСОБАМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою 

та правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  

Прийом заяв, перевірка поданих 

документів, реєстрація прийнятих 

документів в журналі реєстрації приймання 

заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи  в управління праці та 

соціального захисту населення 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом заяви та необхідних документів Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

 ЧеркаськоїРДА 

в

в 

Протягом 1 дня  

8.  

Візування заяви з пакетом документів Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

 ЧеркаськоїРДА 

в

в 

Протягом 1 дня  

9.  

Реєстрація (оформлення) звернення 

суб’єкта звернення щодо направлення на 

забезпечення технічними та іншими 

засобами.  

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

 в 

Протягом 1 дня  

 



УПСЗН 

 ЧеркаськоїРДА 

10.  

Внесення персональних даних особи до 

Центрального банку даних  з  проблем 

інвалідності та підготовка направлень для 

забезпечення ТЗР 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

 ЧеркаськоїРДА 

в

в 

Протягом 3 днів 

11.  

 Видача направлення  або забезпечення ТЗР 

із складу управління праці та соціального 

захисту населення  

Начальник  управління 

праці та соціального 

захисту населення 

Черкаської РДА 

в

 в 

Протягом 3 днів 

12. 9 

Видача ТЗР Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

 ЧеркаськоїРДА 

в

в 

Відповідно до 

Постанови КМУ 

від 05.04.2012 

№321 

13.  

Передача направлення або ТЗР   ( відмову) 

відділу ЦНАП 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 3 днів  

14.  Видача направлення або ТЗР  (відмову) 

заявнику 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в

в 

Протягом 1 дня  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

 

*Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-28    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВИДАЧА ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ, ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 

КОПЕНСАЦІЇ І ДОПОМОГИ ОСОБАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ ВІДПОВІДНО ДО ВИЗНАЧЕНИХ КАТЕГОРІЙ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення компенсації та 

видачі посвідчення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи  в управління праці та 

соціального захисту населення для 

призначення компенсації та видачі 

посвідчень особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи та 

іншим категоріям громадян 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Прийом пакету документів необхідних для 

призначення компенсації та   видачі 

посвідчень особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи, та 

іншим категоріям громадян 

Завідувач сектору з 

питань захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 

в

 в 

Протягом 1 дня 

 

8.  

Фориування реєстру громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи   

Завідувач сектору з 

питань захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 

в

 в 

Протягом 1 дня 

9.  

Підписання реєстру громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи   

Завідувач сектору з 

питань захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 

в

 в 

Протягом 1 дня 

10.  Затвердження реєстру громадян, які Завідувач сектору з в Протягом 2 днів 



постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи   

питань захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 

 в 

11.  

Передача реєстру та пакету перевірених 

документів у Департамент соціального 

захисту населення Черкаської ОДА 

Завідувач сектору з 

питань захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 

в

 в 

Протягом 1 дня 

12.  

Розгляд поданих документів на предмет 

визначення підстав для призначення 

компенсації та   видачі посвідчень особам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та іншим категоріям громадян 

Комісія Черкаської 

ОДА з визначення 

статусу  осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильсьеої 

катастрофи  та інших 

категорій громадян 

в

в 

Протягом 30 

днів 

13.  

Надання або відмова для призначення 

компенсації та   видачі посвідчень особам, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, та іншим категоріям громадян. 

Виготовлення та  підписання посвідчень 

Комісія Черкаської 

ОДА з визначення 

статусу  осіб, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильсьеої 

катастрофи  та інших 

категорій громадян 

в

в 

Протягом 30 

днів 

14.  

Формування платіжних відомостей для 

виплати компенсацій 

Завідувач сектору з 

питань захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 

в

в 

Протягом 1 дня   

15.  

  Передача посвідчення та повідомлення (або 

відмова) до відділу соціального захисту 

населеня Руськополянської сільської ради 

Завідувач сектору з 

питань захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 

в

в 

Протягом 3 днів 

 

1

16 

Видача направлення заявнику Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в

в 

Протягом 3 днів 

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-29    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ,  ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 

КОМПЕНСАЦІЇ І ДОПОМОГИ БАТЬКАМ БАГАТОДІТНОЇ СІМ‘Ї ТА ДИТИНИ З 

БАГАТОДІТНОЇ СІМ‘Ї 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

      

№ 

п/п 

Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2 

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3

3 

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4

4 

Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5

5  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення компенсації та 

видачі посвідчення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6

6 

Передача справи  в управління праці та 

соціального захисту населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7

7  

Розгляд поданих документів на предмет 

визначення підстав на видачу посвідчень         

( надання або відмова ) 

Спеціаліст УПСЗН в

 в 

Протягом 10 

днів  

 

8

8 

  Розгляд поданих документів на предмет 

призначення компенсації і допомоги батькам 

багатодітної сім‘ї 

Спеціаліст УПСЗН в

 в 

Протягом 1 дня 

9

9 

 Перевірка правильності проведених 

розрахунків та передача особових справ 

Спеціаліст УПСЗН в

в 

Протягом 1 дня   

1

10 

Формування платіжних відомостей для 

виплати компенсацій 

Спеціаліст УПСЗН в

в 

Протягом 1 дня   

1

11 

 

  Передача посвідчення та повідомлення або 

відмова до відділу соціального захисту 

населеня Руськополянської сільської ради 

Спеціаліст УПСЗН в

в 

Протягом 1 дня 

 

1

12 

Передача посвідчення та повідомлення або 

відмова відділу ЦНАП 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

в

в 

Протягом 1 дня 



Руськополянської 

сільської ради 

 Видача направлення заявнику Адміністратор відділу 

ЦНАП 
 Протягом 1 дня 

Загальна кількість днів надання послуги               10 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



верджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-30    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ,  ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 

КОМПЕНСАЦІЇ І ДОПОМОГИ ЧЛЕНАМ СІМ‘Ї ЗАГИБЛОГО (ПОМЕРЛОГО) 

ВЕТЕРАНА ВІЙНИ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

      

№ 

п/п 

Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2 

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3

3 

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 

дня 

4

4 

Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 

дня 

5

5  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення компенсації  та 

видачі посвідчення 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 

дня  

6

6 

Передача справи  в управління праці та 

соціального захисту населення 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після 

реєстрації 

заяви 

7

7  

Розгляд поданих документів на предмет 

визначення підстав на видачу посвідчень ( 

надання або відмова ) 

 Відділ обслуговування осіб 

з інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

 в 

Протягом 10 

днів  

 

8

8 

Підписання посвідчення та скріплення його 

печаткою 

Начальник УПСЗН в

в 

Протягом 1 дня 

8

9 

  Призначення компенсації і допомоги  

членам сім‘ї загиблого (померлого) ветерана 

війни 

Спеціаліст УПСЗН в

 в 

Протягом 1 дня 

9

10 

 Перевірка правильності проведених 

розрахунків та передача особових справ 

Спеціаліст УПСЗН в

в 

Протягом 1 

дня   

1

11 

Формування платіжних відомостей для 

виплати компенсацій 

Спеціаліст УПСЗН в

в 

Протягом 1 

дня   

1

12 

  Передача посвідчення та повідомлення або 

відмова до відділу соціального захисту 

населеня Руськополянської сільської ради 

Спеціаліст УПСЗН в

в 

Протягом 3 

днів 

 

1Передача посвідчення та повідомлення  або Спеціалііст відділу в Протягом 1 дня 



13 відмова  відділу ЦНАП соціального захисту 

населення Руськополянської 

сільської ради 

1

14 

Видача посвідчення та повідомлення 

заявнику 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
 Протягом 1 дня 

Загальна кількість днів надання послуги 20 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 20 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-31    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ,  ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 

КОМПЕНСАЦІЇ І ДОПОМОГИ УЧАСНИКАМ ВІЙНИ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

      

№ 

п/п 

Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2 

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3

3 

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4

4 

Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5

5  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення компенсації та 

видачі посвідчення 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6

6 

Передача справи  в управління праці та 

соціального захисту населення 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7

7 

Опрацювання документів на предмет 

визначення підстав для встановлення статусу 

учасника війни та видача посвідчення 

Відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

в

в 

Протягом 10 

днів  

 

7

8  

Проведення засідання комісії для розгляду  

питань пов‘язаних із встановленням статусу 

учасника війни Черкаської РДА 

 Черкаська РДА  в

 в 

Протягом 10 

днів  

 

9

9 

Оформлення посвідчення та передача його 

на затвердження підписом та печаткою 

Відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

в

в 

Протягом 1 дня 

1

10 

  Призначення компенсації і допомоги  

членам сім‘ї загиблого (померлого) ветерана 

війни 

Спеціалвст УПСЗН в

 в 

Протягом 1 дня 

1

11 

 Перевірка правильності проведених 

розрахунків та передача особових справ 

Спеціалвст УПСЗН в

в 

Протягом 1 дня   

1Формування платіжних відомостей для Спеціалвст УПСЗН в Протягом 1 дня   



12 виплати компенсацій в 

1

13 

  Передача посвідчення та повідомлення (або 

відмова) до відділу соціального захисту 

населеня Руськополянської сільської ради 

Спеціалвст УПСЗН в

в 

Протягом 1 дня 

 

1

14 

  Передача посвідчення та повідомлення (або 

відмова) до відділу ЦНАП 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

 Протягом 1 дня 

 

1

15 

  Видача посвідчення та повідомлення (або 

відмова) заявнику 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

 Протягом 1 дня 

 

Загальна кількість днів надання послуги  20 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 20 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-32    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ,  ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 

КОМПЕНСАЦІЇ І ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

      

№ 

п/п 

Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2 

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3

3 

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4

4 

Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5

5  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6

6 

Передача справи  в управління праці та 

соціального захисту населення 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7

7  

Опрацювання документів на предмет 

визначення підстав для встановлення статусу 

учасника війни та видача посвідчення 

Відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

в

 в 

Протягом 10 

днів  

 

8

8 

Проведення засідання комісії для розгляду  

питань пов‘язаних із встановленням статусу 

учасника війни Черкаської РДА 

Черкаська РДА в

в 

Протягом 10 

днів  

 

9

9 

Оформлення посвідчення та передача його 

на затвердження підписом та печаткою 

Відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

 Протягом 1 дня 

8

10 

  Призначення компенсації і допомоги  

членам сім‘ї загиблого (померлого) ветерана 

війни 

Відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин  

в

 в 

Протягом 1 дня 

9

11 

 Перевірка правильності проведених 

розрахунків та передача особових справ 

 Відділ з питань праці 

та соціально-трудових 

відносин 

в

в 

Протягом 1 дня   

1

12 

Формування платіжних відомостей для 

виплати компенсацій 

Відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

в

в 

Протягом 1 дня   



відносин    

1

13 

  Передача посвідчення та повідомлення(або 

відмова) до відділу соціального захисту 

населеня Руськополянської сільської ради 

Відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин  

в

в 

Протягом 3 днів 

 

1

14 

  Передача посвідчення та повідомлення (або 

відмова) до відділу ЦНАП 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 дня 

 

5

15 

  Видача посвідчення та повідомлення (або 

відмова) заявнику 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

Протягом 1 дня 

 

Загальна кількість днів надання послуги  20 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 20 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
  

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-33    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ,  ВИДАЧА ПОСВІДЧЕНЬ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ 

КОМПЕНСАЦІЇ І ДОПОМОГИ ІНВАЛІДАМ ТА ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

       

№ п/п Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою 

та правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  

Прийом заяв, перевірка поданих 

документів, реєстрація прийнятих 

документів в журналі реєстрації приймання 

заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення компенсації та 

видачі посвідчення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи  в управління праці та 

соціального захисту населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

Орацювання документів на предмет 

визначення підстав для видачі посвідчення 

Відділ соціальної 

допомоги УПСЗН 
в

в 

Протягом 10 

днів   

8.  

Оформлення посвідчення та передача його 

на затвердження підписом та печаткою 

Відділ соціальної 

допомоги УПСЗН 
в

в 

Протягом 10 

днів   

9.  
Прийняття рішення щодо призначення 

(відмови в призначенні) компенсації 

Відділ соціальної 

допомоги УПСЗН  

в

 в 

Протягом 1 дня   

 

10.  Перевірка правильності проведених 

розрахунків та передача особових справ  

Головний спеціаліст 

УПСЗН 

в

 в 

Протягом 1 дня 

11.   Формування платіжних відомостей для 

виплати всіх видів соціальних допомог 

Відділ соціальної 

допомоги УПСЗН  
в

в 

Протягом 1 дня   



12.  Видача посвідчення особі з інвалідністю та 

дитині з інвалідністю 

Відділ соціальної 

допомоги УПСЗН   
в

в 

Протягом 1 дня   

13.  

 Передача посвідчень та повідомлень про 

призначення (відмови в призначенні) 

соціальної допомоги до відділу соціального 

захисту Руськополянської сільської ради 

Відділ соціальної 

допомоги УПСЗН  
в

в 

Протягом 1 дня 

 

14.  

Передача посвідчень та повідомлень про 

призначення (відмови в призначенні) 

соціальної допомоги до відділу ЦНАП  

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

 Протягом 3 днів 

15.  
  Видача посвідчення та повідомлення (або 

відмова) заявнику 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

 Протягом 1 дня 

 

Загальна кількість днів надання послуги  20 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 20 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

 

                                          010-34    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ГРОМАДЯНИНА  ЦЕНТРОМ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

      № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою 

та правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  

Прийом заяв, перевірка поданих 

документів, реєстрація прийнятих 

документів в журналі реєстрації приймання 

заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Запит про інформацію з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно 

(про наявність укладених договорів 

довічного утримання) 

Відділ соціального 

захисту населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Запит до закладу охорони здоров`я за 

місцем проживання про медичний 

висновок про здатність до 

самообслуговування та потребу в допомозі  

Відділ соціального 

захисту населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 дня  

7.  

 Запит про склад сім`ї або зареєстрованих у 

житловому приміщенні осіб 

Відділ соціального 

захисту населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

Протягом 1 дня   

 

8.  

Підготовка пакету документів для розгляду 

на засіданні виконавчого комітету 

Відділ соціального 

захисту населення 

Руськополянської 

сільської ради 

 Протягом 2 днів 

9.  
Підготовка проекту рішення щодо 

соціального обслуговування  громадянина 

(надання соціальних послуг) 

Секретар виконавчого 

комітету сільської ради 

 Протягом 2 днів 

10.  

Погодження проекту рішення щодо 

соціального обслуговування  громадянина 

(надання соціальних послуг) у юридичному 

відділі с виконавчого комітету сільської 

ради 

Начальник юридичного 

відділу  виконавчого 

комітету сільської ради 

 Протягом 1 дня  



11.  

Приймання рішення про надання або 

відмову в наданні соціальних послуг 
Виконавчий комітет 

сільської ради 

в

 в 

В день засідання 

виконавчого 

комітету 

12.  

Передача рішення  Центру надання 

соціальних послуг та повідомлення відділу 

ЦНАП щодо результату звернення 

 

Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 дня   

13.  
 Повідомлення заявника щодо результату 

розгляду звернення 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

Протягом 1 дня   

Загальна кількість днів надання послуги  10 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                          №36 від 25.02.2021 р. 

                    

                                          010-35    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

      № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою 

та правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  

Прийом заяв, перевірка поданих 

документів, реєстрація прийнятих 

документів в журналі реєстрації приймання 

заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

Протягом                 

1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

Протягом                   

1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом              

1 дня 

6.  

Передача пакету документів до управління 

праці та соціального захисту населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення Руськополянської 

сільської ради 

 Протягом 1 

робочого  

дня після 

реєстрації 

заяви 

7.  

Приймає та перевіряє пакет документів та 

заяву щодо взяття на облік особи, яка 

переміщується з тимчасово окупованої 

території України або з району АТО 

Відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

в

в 

Протягом                  

5 днів 

8.  

Внесення персональних  даних  внутрішньо 

переміщеної особи спеціаліст вносить до 

Єдиної інформаційної бази даних 

внутрішньо переміщених осіб. 

Відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

в

 в 

Протягом                 

1 дня 

 

9.  
Довідка реєструється в журналі обліку 

виданих довідок. 

Відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

в

 в 

Протягом              

1 дня 

10.  
Видача  довідку про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи. 

Відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

в

в 

Протягом                

1 дня 

11.  
Передача довідки  відділу соціального 

захисту населення Руськополянської 

сільської ради  

Відділ з питань праці та 

соціально-трудових 

відносин 

 Протягом              

1 дня 



12.  

Передача довідки  відділу ЦНАП Спеціалівст відділу 

соціального захисту 

населення Руськополянської 

сільської ради 

 Протягом                   

1 дня 

13.  
Видача довідки  заявнику Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

 Протягом                

1 дня 

Загальна кількість днів надання послуги  10 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                

 

                                                                                                                   
 Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                             

                                          010-36    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВИДАЧА ДОЗВОЛУ ОПІКУНУ НА ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ ЩОДО : 

ВІДМОВИ 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; 

НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ЩОДО ІНШОГО ЦІННОГО МАЙНА; 

НА 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 СОСБА ЗА 

ДОГОВОРОМ В УПРАВЛІННЯ ІНШІЙ ОСОБІ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

      № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання (днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що звернулась 

за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

4.  
 Передача пакету документів для резолюції 

щодо визначення виконавця  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

5.  

Передача пакету документів до виконавця для 

подальшої роботи  

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

6.  

 Обстеження житлово-побутових умов 

нерухомого майна підопічного та складання 

акту обстеження житлово-побутових умов 

Служба  у справах дітей 

та 

Відділ соціального 

захисту населення 

Руськополянської 

сільської ради  

в Протягом 5 днів  

7.  

Підготовка пакету документів для розгляду на 

засіданні опікунської ради 

Служба  у справах дітей 

Секретар опікунської 

ради 

 

в Протягом 1-3 днів 

8.  
Розгляд пакету документів на засіданні 

опікунської ради 

Опікунська рада в Протягом 1 дня    

 

9.  
Підготовка та передача  протоколу засідання 

опікунської ради до  виконавчого комітету 

сільської ради 

Секретар опікунської 

ради 

в Протягом 1 дня 

Підготовка проекту рішення про видачу Секретар виконавчого в Протягом 1-3 днів 



Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-37    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВИДАЧА ДОЗВОЛУ ПІКЛУВАЛЬНИКУ: 

  НА НАДАННЯ ЗГОДИ ОСОБІ, ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯКОЇ ОБМЕЖЕНАНА ВЧИНЕННЯ 

ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ВІДМОВИ ВІД МАЙНОВИХ ПРАВ ПІДОПІЧНОГО; 

НА НАДАННЯ ЗГОДИ ОСОБІ, ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯКРЇ ОБМЕЖЕНА НА ВЧИНЕННЯ 

ПРАВОЧИНІВ ЩОДО ВИДАННЯ ПИСЬМОВИХ ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ ВІД ІМЕНІ 

ПІДОПІЧНОГО; 

НАДАННЯ ЗГОДИ ОСОБІ, ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯКРЇ ОБМЕЖЕНА НА ВЧИНЕННЯ 

ПРАВОЧИНІВ ЩОДО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ 

НОТАРІАЛЬНОМУ ПОСВІДЧЕННЮ ТА (АБО) ДЕРЖАВНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ, В ТОМУ 

ЧИСЛІ ЩОДО ПОДІЛУ АБО ОБМІНУ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ, КВАРТИРИ; 

НА НАДАННЯ ЗГОДИ ОСОБІ, ДІЄЗДАТНІСТЬ ЯКРЇ ОБМЕЖЕНА НА ВЧИНЕННЯ 

ПРАВОЧИНІВ НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ЩОДО ІНШОГО ЦІННОГО МАЙНА 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

      № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 

Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2 

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою 

та правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3 

Прийом заяв, перевірка поданих 

документів, реєстрація прийнятих 

документів в журналі реєстрації приймання 

заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4 

 Передача пакету документів для резолюції 

щодо визначення виконавця  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5 

Передача пакету документів до виконавця 

для подальшої роботи  

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
 Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

6 

 Обстеження житлово-побутових умов 

нерухомого майна підопічного та 

складання акту обстеження житлово-

побутових умов 

Служба  у справах 

дітей та 

Відділ соціального 

захисту населення 

Руськополянської 

сільської ради  

в

 в 

 

Протягом 5 днів  



7 

Підготовка пакету документів для розгляду 

на засіданні опікунської ради 

Служба  у справах 

дітей 

Секретар опікунської 

ради 

 

в

в 

Протягом 1-3 

днів 

8 
Розгляд пакету документів на засіданні 

опікунської ради 

Опікунська рада в

 в 

Протягом 1 дня    

 

9 

Підготовка та передача  протоколу 

засідання опікунської ради до  виконавчого 

комітету сільської ради 

Секретар опікунської 

ради 

в

 в 

Протягом 1 дня 

10 

Підготовка проекту рішення про видачу 

дозволу піклувальнику на вчинення 

правочинів (або відмова) 

Секретар виконавчого 

комітету 

в

в 

Протягом 1-3 

днів 

11 

Погодження проекту рішення про  видачу 

дозволу піклувальнику на вчинення 

правочинів для погодження  у юридичному 

відділі  виконавчого комітету сільської 

ради 

Начальник юридичного 

відділу виконавчого 

комітету сільської ради 

в

в 

Протягом 1 дня 

12 

  Прийняття рішення  на засіданні 

виконавчого комітету  щодо видачі дозволу 

піклувальнику на вчинення правочинів 

(або відмова) 

Виконавчий комітет  в

в 

До 30 днів 

13 

Передача копії рішення    виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради 

щодо надання дозволу піклувальнику на 

вчинення правочинів у відділ ЦНАП 

Начальник служби  у 

справах дітей 

 

в

в 

Протягом 1 дня   

14 

Видача дозвільних документів (рішення 

виконкому) на вчинення правочину, або 

письмова відповідь заявнику про відмову у 

наданні дозволу на вчинення правочину 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

Протягом 1 дня   

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                
 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                         №36 від 25.02.2021 р. 

                     

                                          010-38    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ: 

 СІМ‘ЯМ ЯКІ ВТРАТИЛИ ГОДУВАЛЬНИКА ІЗ ЧИСЛА ОСІБ, ВІДНЕСЕНИХ ДО 

УЧАСНИКІВ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС ТА 

СМЕРТЬ ЯКИХ, ПОВ‘ЯЗАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ ; 

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ДРУЖИНАМ (ЧОЛОВІКАМ), 

ЯКЩО ТА (ТОЙ) НЕ ОДРУЖИЛИСЯ ВДРУГЕ, ПОМЕРЛИХ ГРОМАДЯН, СМЕРТЬ 

ЯКИХ ПОВ‘ЯЗАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ, УЧАСТЮУ 

ЛІКВІДАЦІЇНАСЛІДКІВ ІНШИХ ЯДЕРНИХАВАРІЙ, У ЯДЕРНИХ 

ВИПРОБУВАННЯХ, ВІЙСЬКОВИХ НАВЧАННЯХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЯДЕРНОЇ 

ЗБРОЇ, У СКЛАДАННІ ЯДЕРНИХ ЗАРЯДІВ ТА ЗДІЙСНЕННІ НА  НИХ 

РЕГЛАМЕНТНИХ РОБІТ  

 

ПРИЗНАЧЕННЯ ОДНОРАЗОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ  БАТЬКАМ ПОМЕРЛОГО 

УЧАСНИКА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ АВАРІЇ НА ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ АЕС, СМЕРТЬ 

ЯКОГО ПОВ‘ЯЗАНА З ЧОРНОБИЛЬСЬКОЮ КАТАСТРОФОЮ 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

      

№ 

п/п 

Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2 

Перевірка повноважень особи, що звернулась за 

адміністративною послугою та правильності 

заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3

3 

Прийом заяв від вказаної категорії заявників,, 

перевірка поданих документів, реєстрація 

прийнятих документів в журналі реєстрації 

приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4

4 

Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5

5  

Перевірка правильності оформлення особової 

справи та повноти поданих документів для 

призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6

6 

Передача справи  в управління праці та 

соціального захисту населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7
Опрацювання документів (підготовка  рішення 

про призначення та затвердження протоколу на 

Завідувач  сектору з 

питань захисту 

в Протягом 10 



7  виплату компенсацій та допомоги) населення від наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 

в днів 

8

8 

Перевірка правильності призначення 

компенсацій та допомоги 

Начальник, заступник 

начальника відділу  з 

питань праці та та 

соціально-трудових 

відносин. 

в

в 

 

9

9 

 Замовлення на нарахування та формування 

відомостей на виплату компенсацій та передача 

до управління відомостей на виплату 

компенсацій 

Центр по нарахуванню 

та здійсненню та 

здійсненню соціальних 

виплат 

в

в 

Протягом 1 дня   

1

10 

Формування, підписання та передача  

банківських документів і  для подальшого 

зарахування коштів банківськими  установами 

Завідувач  сектору з 

питань захисту 

населення від наслідків 

Чорнобильської 

катастрофи 

 

в 

 

1

11 

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні) компенсації до відділу 

соціального захисту Руськополянської сільської 

ради 

Спеціалст УПСЗН в

в 

Протягом 1 дня   

1

12 

Видача  повідомлень про призначення (відмови 

в призначенні) компенсації 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

 

 

в 

Протягом 1 дня 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 20 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 20 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

                                                                                                                             
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-39    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ  

ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ДО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ І НАЗАД      

ІНВАЛІДАМ ВІЙНИ ТА ПРИРІВНЯНИХ ДО НИХ ОСОБАМ; 

  ІНВАЛІДАМ ЗАМІСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ ПУТІВКИ; 

  ВАРТОСТІ ПРОЇЗДУ ДО САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЗАКЛАДУ 

(ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОФІЛЮ) І НАЗАД ОСОБАМ, ЯКІ 

СУПРОВОДЖУЮТЬ ІНВАЛІДІВ І ТА ІІ ГРУПИ З НАСЛІДКАМИ ТРАВМ І 

ЗАХВОРЮВАННЯМ ХРЕБТА ТА СПИННОГО МОЗКУ; 

 ЗАМІСТЬ САНАТОРНО- 

КУРОРТНОЇ ПУТІВКИ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

      

№ 

п/п 

Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 

Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2 

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною 

послугою та правильності заповнення 

заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3

3 

Прийом заяв, перевірка поданих 

документів, реєстрація прийнятих 

документів в журналі реєстрації 

приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4

4 

Формування особової справи та передача 

в відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5

5  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  



6

6 

Передача справи  в управління праці та 

соціального захисту населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7

7  

  Призначення одноразової компенсації  Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

 в 

Протягом 10 

днів   

 

8

8 

Перевірка правильності проведених 

розрахунків та передача особових справ 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

 в 

Протягом 1 дня 

9

9 

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні) допомоги до 

відділу соціального захисту 

Руськополянської сільської ради 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

в 

Протягом 1 дня   

1

10 

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні) компенсації до 

відділу ЦНАП 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 дня   

 

Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні) компенсації 

заявнику 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

Протягом 1 дня   

 Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 
  

                                                                                          

 

 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-39    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ПРИЗНАЧЕННЯ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ ІНВАЛІДАМ НА БЕНЗИН, РЕМОНТ І 

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ ТА НА ТРАНСПОРТНЕ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

      № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою 

та правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  

Прийом заяв, перевірка поданих 

документів, реєстрація прийнятих 

документів в журналі реєстрації приймання 

заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи  в управління праці та 

соціального захисту населення 

 

 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

 Призначен компенсації Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

 в 

Протягом 10 

днів   

 

8.  
  Перевірка правильності проведених 

розрахунків 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

 в 

Протягом 2 днів 



9.  

Подача розпоряджень на затвердження 

виплати компенсації до Департаменту 

соціального захисту населення Черкаської  

обласної державної адміністрації 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

в 

Протягом 2 днів 

10.  

Затвердження розпоряджень для виплати 

компенсації  

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

в 

Протягом 1 дня   

11.  

Оформлення виплатних документів для  

виплати компенсації 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

в 

Протягом 2 днів 

12.  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні) допомоги до 

відділу соціального захисту 

Руськополянської сільської ради 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

в 

Протягом 1 дня   

13. 1 

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні) компенсації до 

відділу ЦНАП 

Спеціалііст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 дня   

14.  
Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні) компенсації 

заявнику 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в

в 

Протягом 1 дня   

 Загальна кількість днів  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

 

                                                                                              

                                          010-40    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ (ПУТІВКАМИ): 

ОСОБАМ З  ІНВАЛІДНІСТЮ З ДИТИНСТВА; 
 (назва адміністративної послуги) 

 

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

      № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1.  
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою 

та правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3.  

Прийом заяв, перевірка поданих 

документів, реєстрація прийнятих 

документів в журналі реєстрації приймання 

заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

в 

 Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для  забезпечення санаторно-

курортним лікуванням (путівками) 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи  в управління  праці та 

соціального захисту населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

в 

Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

 

Прийом заяв та підтверджуючих 

документів 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в

 в 

Протягом 10 

днів   

 

8.  

Реєстрація заяви в журналі обліку Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в

 в 

Протягом 2 днів 

9.  

Затвердження документів Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

в

в 

Протягом 2 днів 



УПСЗН 

10.  

Подача потреби санатоно-курортних 

путівок для деяких категорій громадян до 

Департамента соціального захисту 

населення Черкаської обласної державної 

адміністрації 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в

в 

Протягом року 

11.  

Отримання санаторно-курортних путівок 

путівок та отримання фінансування на 

відшкодування вартості за санаторно - 

курортні  послуги   

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в

в 

Протягом року 

12.  

Видача санаторно-курортної путівки 

деяким категоріям громадян   
Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в

в 

Протягом 1 дня 

13.  

Зняття з обліку осіб, які направлені на 

санаторно-курортне оздоровлення. 
Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в

в 

Протягом  1 дня 

14.  
Видача результату адміністративної 

послуги 
Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в

в 

Протягом дня 

 Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

 

                                          010-40    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ (ПУТІВКАМИ) ОСОБИ, 

ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ПІД  ЧАС ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА 

ЯКИМ УСТАНОВЛЕНО СТАТУС УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ ЧИ ІНВАЛІДА ВІЙНИ 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

      № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання (днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що звернулась 

за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення особової 

справи та повноти поданих документів для  

забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи  в управління  праці та 

соціального захисту населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 

робочого  дня 

після реєстрації 

заяви 

7.  

 

Прийом заяв та підтверджуючих документів 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом 10 днів   

 

8.  

Реєстрація заяви в журналі обліку Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом 2 днів 

9.  

Затвердження документів Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом 2 днів 

10.  
Подача потреби санатоно-курортних путівок 

для деяких категорій громадян до 

Департамента соціального захисту населення 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

в Протягом року 



Черкаської обласної державної адміністрації оздоровлення дітей 

УПСЗН 

11.  

Отримання санаторно-курортних путівок 

путівок та отримання фінансування на 

відшкодування вартості за санаторно - 

курортні  послуги   

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом року 

12.  

Видача санаторно-курортної путівки деяким 

категоріям громадян   

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом 1 дня 

13.  

Зняття з обліку осіб, які направлені на 

санаторно-курортне оздоровлення. 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом  1 дня 

14.  
Видача результату адміністративної послуги Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в Протягом дня 

 Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської 

ради можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                    

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-40    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНИМ ЛІКУВАННЯМ (ПУТІВКАМИ) 

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ОСІБ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ 

«ПРО СТАТУС ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ГАРАНТІЇ ЇХ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ» ТА «ПРО 

ЖЕРТВИ НАЦИСТСЬКИХ ПЕРЕСЛІДУВАНЬ» 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

 

      № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання (днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що звернулась 

за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в У момент 

звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення особової 

справи та повноти поданих документів для  

забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи  в управління  праці та 

соціального захисту населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 дня  

7.  

 

Прийом заяв та підтверджуючих документів 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом 10 днів   

 

8.  

Реєстрація заяви в журналі обліку Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом 2 днів 

9.  

Затвердження документів Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом 2 днів 

10.  Подача потреби санатоно-курортних путівок 

для деяких категорій громадян до 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

в Протягом року 



Департамента соціального захисту населення 

Черкаської обласної державної адміністрації 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

11.  

Отримання санаторно-курортних путівок 

путівок та отримання фінансування на 

відшкодування вартості за санаторно - 

курортні  послуги   

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом року 

12.  

Видача санаторно-курортної путівки деяким 

категоріям громадян   

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом 1 дня 

13.  

Зняття з обліку осіб, які направлені на 

санаторно-курортне оздоровлення. 

 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом  1 дня 

14.  
Видача результату адміністративної послуги Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в Протягом дня 

 Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 10 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                              

                                          010-40    ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
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 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

 

      № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Дія 

 

Термін виконання 

(днів) 

1.  Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент звернення. 

2.  
Перевірка повноважень особи, що звернулась 

за адміністративною послугою та правильності 

заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент звернення. 

3.  
Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

4.  
Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

5.  

Перевірка правильності оформлення особової 

справи та повноти поданих документів для  

забезпечення санаторно-курортним 

лікуванням (путівками) 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 дня  

6.  

Передача справи  в управління  праці та 

соціального захисту населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 дня  

7.  

 

Прийом заяв та підтверджуючих документів 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом 10 днів   

 

8.  

Реєстрація заяви в журналі обліку Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом 2 днів 

9.  

Затвердження документів Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом 2 днів 



10.  

Подача потреби санатоно-курортних путівок 

для деяких категорій громадян до 

Департамента соціального захисту населення 

Черкаської обласної державної адміністрації 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом року 

11.  

Отримання санаторно-курортних путівок 

путівок та отримання фінансування на 

відшкодування вартості за санаторно - 

курортні  послуги   

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом року 

12.  

Видача санаторно-курортної путівки деяким 

категоріям громадян   

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом 1 дня 

13.  

Зняття з обліку осіб, які направлені на 

санаторно-курортне оздоровлення. 

Спеціаліст відділу 

реабілітації осіб з 

інвалідністю та 

оздоровлення дітей 

УПСЗН 

в Протягом  1 дня 

14.  
Видача результату адміністративної послуги Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в Протягом дня 

 Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 
 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

                                                                                                   

010-41   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  
 

процесу надання адміністративної послуги 
 

Видача довідки  на тверде паливо 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

 
 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про 

надання адміністративної послуги 

Відповідальна особа Строки виконання 

етапів 

1 Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів 

тощо. 

Адміністратор відділу ЦНАП У момент звернення. 

2 Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою 

та правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу ЦНАП У момент звернення. 

3 Прийом заяви, перевірка поданих 

документів, реєстрація прийнятих 

документів в журналі реєстрації приймання 

заяв  

Адміністратор відділу  ЦНАП 

 

 Протягом 1 дня 

4 Реєстрація заяви   Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

У момент звернення. 

5 Підготовка довідки про пічне опалення Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

Протягом трьох днів після 

подання заявником 

необхідних документів  

6 Реєстрація довідок про пічне опалення у 

журналі реєстрації видачі довідок 

Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

 

Протягом трьох днів 

після подання заявником 

необхідних документів 

7 Видача особі довідки про пічне опалення Адміністратор центру надання 

адміністративних послуг 

 

Протягом трьох днів 

після подання заявником 

необхідних документів 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

 

                                          010-42     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         

НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ДОГЛЯД 

(ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ І ГРУПИ, ДІТЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ, 

ГРОМАДЯНАМ ПОХИЛОГО ВІКУ З КОГНІТИВНИМИ 

ПОРУШЕННЯМИ, НЕВИЛІКОВНО ХВОРИМ, ДІТЯМ, ЯКИМ НЕ 

ВСТАНОВЛЕНО ІНВАЛІДНІСТЬ, АЛА ЯКІ Є ТЯЖКО ХВОРИМИ) 
 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

 

1 

Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

 

2 

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в У момент 

звернення. 

 

3 

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

4

  

Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

 

5 

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 дня  

6

  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом                              

1-2 днів 

7

  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8

  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9 Призначення допомоги Спеціалісти  відділу в Протягом                              



  соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

10 днів 

10  

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

11  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законо    

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                          №36 від 25.02.2021 р. 

                    

 

                                          010-43     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         

ДЕРЖАВНА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГИ НА ДОГЛЯД ОДИНОКИМ 

ОСОБАМ, ЯКІ ДОСЯГЛИ 80-РІЧНОГО ВІКУ  
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1

  

Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

 

2

  

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в У момент 

звернення. 

3

  

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

 

4 

Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

5

  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 дня  

6

  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом                              

1-2 днів 

7

  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8

  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9

  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 



10 

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

11  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законо 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                          №36 від 25.02.2021 р. 

                    

                                          010-44     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         

НАДАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДИТИНІ 

ПОМЕРЛОГО ГОДУВАЛЬНИКА   
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1

  

Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2

  

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в У момент 

звернення. 

3

   

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

4

  

Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

5

   

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 дня  

6

  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом                              

1-2 днів 

 

7 

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8

   

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9

  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10  Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

в Протягом                              



чинного законодавства допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

10 днів 

11  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12 

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
№36 від 25.02.2021 р. 

 

                                         

010-45     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА     
НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА ДІТЕЙ-СИРІТ ТА  ДІТЕЙ     

ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ, ГРОШОВЕ                      

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БАТЬКАМ-ВИХОВАТЕЛЯМ І ПРИЙОМНИМ БАТЬКАМ 
(назва адміністративної послуги 

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

 

 

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1

  

Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2

  

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в У момент 

звернення. 

3

  

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

4

   

Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

5

  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 дня  

6

  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом                              

1-2 днів 

7

  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

 

8 

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

 

9 

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 



10  

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

11  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12 

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                         №36 від 25.02.2021 р. 

                     

                                          010-46     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
ВІДШКОДУВАННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ТРЬОХ 

РОКІВ «МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ»   
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1

  

Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2

  

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в У момент 

звернення. 

3

  

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

 

4 

Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

5

  

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 дня  

6

  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом                              

1-2 днів 

 

7 

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

 

8 

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9

  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10  
Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

в Протягом                              

10 днів 



чинного законодавства допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

11  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                         №36 від 25.02.2021 р. 

                     

                                          010-47     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
МОНЕТИЗАЦІЯ ОДНОРАЗОВОЇ НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 

 «ПАКУНОК МАЛЮКА» У 2020-2021 РОКАХ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

 

1 

Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

 

2 

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в У момент 

звернення. 

3

  

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

 

4 

Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

 

5 

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 дня  

6

  

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом                              

1-2 днів 

7

  

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

8

  

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9  

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

10  
Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

в Протягом                              

10 днів 



чинного законодавства допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

11  

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12  

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законо 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                      №36 від 25.02.2021 р. 

                        

 

                                          010-48     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ НА УТРИМАННЯ ДИТИНИ В 

СІМ’Ї ПАТРОНАТНОГО ВИХОВАТЕЛЯ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

 

1 

Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

 

2 

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 

в У момент 

звернення. 

 

3 

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

 

4 

Формування особової справи та передача в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в  Протягом 1 дня 

 

5 

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення допомоги 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 1 дня  

 

6 

Передача справи для призначення допомоги 

в управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом                              

1-2 днів 

 

7 

Прийом і перевірка повноти пакету 

документів для призначення  допомоги 

реєстрація заяви. Формування особової 

справи 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

 

8 

Обробка документів Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

1-2 днів 

9   

Призначення допомоги Спеціалісти  відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 



10 

Перевірка правильності  проведеного 

розрахунку та його відповідність вимогам 

чинного законодавства 

Заступник начальника 

відділу соціальної 

допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом                              

10 днів 

 

11 

 

 Передача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги до відділу 

соціального захисту Руськополянської 

сільської ради 

Спеціалісти відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 3 днів  

12 

Видача повідомлень про призначення 

(відмови в призначенні)  допомоги  заявнику 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом 3 днів  

Загальна кількість днів надання послуги  30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                         №36 від 25.02.2021 р. 

                     

 

                                          010-49     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ  ПІЛЬГ НА ОПЛАТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(назва адміністративної послуги) 
 

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

    № 

п/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 
Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

2 

Перевірка повноважень особи, що 

звернулась за адміністративною послугою та 

правильності заповнення заяви 

Адміністратор відділу 

ЦНАП 
в У момент 

звернення. 

3

3 

Прийом заяв, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв,   

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 Протягом 1 дня 

4

4 

формування особової справи та передача  в 

відділ соціального захисту населення 

Руськополянської сільської ради 

Адміністратор відділу  

ЦНАП 

 

в

 в 

 

Протягом 1 дня 

2

5 

Перевірка правильності оформлення 

особової справи та повноти поданих 

документів для призначення пільги, 

формування реєстрів 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в

 в 

 

Протягом 1 дня  

5

6 

Передача справи для призначення пільги в 

управління праці та соціального захисту 

населення 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

 

в 

Протягом 1 дня  

6

7 

Прийом заяви  та перевірка повноти пакету  

документів для призначення  пільги на 

оплату житлово-комунальних послуг, 

реєстрація  заяви 

Спеціаліст відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в

 в 

 

Протягом 1-2 

днів 

8

8 

Внесення даних про виплату пільги на 

оплату житлово-комунальних послуг до 

Єдиного державного автоматизованого  

реєстру осіб, які мають право на пільгу 

Спеціаліст відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в

 в 

Протягом 10 

днів 

9

9 

Підготовка відомостей  для виплати готівки 

на оплату житлово-комунальних послуг 

Спеціаліст відділу 

соціальної допомоги 

  

в 

До  25 числа  

звітного  місяця 



УПСЗН 

Черкаської РДА 

2

10 

 

Передача повідомлень про прийняте рішення  

щодо встановлення пільги та виплати 

готівки до відділу соціального захисту 

Руськополянської сільської ради 

Спеціаліст відділу 

соціальної допомоги 

УПСЗН 

Черкаської РДА 

в Протягом 

3 днів 

2

11 

 

Повідомлення заявника про прийняте 

рішення  щодо призначення пільги та 

виплати готівки на оплату  житлово-

комунальних послуг 

Спеціаліст відділу 

соціального захисту 

населення 

Руськополянської 

сільської ради 

в Протягом                          

3 днів 

 

Загальна кількість днів надання послуги 30 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) - 30 

Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує. 
 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 

  
 

 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 
                                                                     №36 від 25.02.2021 р. 

                       

                                          010-50     ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА                         
НАДАННЯ  СТВТУСУ ДИТИНИ,ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ 

ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ 
(назва адміністративної послуги) 

 

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

№з/п
 

Етап опрацювання звернення
 

Відповідальна 

посадова особа
 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні за етап
 

Строк 

виконан

ня
 

1 2 3 4 5 

1 - прийом заяви та документів від 

одержувачів адміністративної 

послуги; 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

2 - передача документів у службу в 

справах дітей 

 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг
 

 

3 підготовка документів, поданих 

одержувачем адміністративної 

послуги для розгляду на засіданні 

комісії з питань захисту прав 

дитини;  

-винесення питання на розгляд 

комісії з питань захисту прав 

дитини; 

 - надання або відмова у наданні 

адміністративної послуги із 

зазначенням причин такої відмови 

- підготовка проекту рішення 

виконавчого комітету  

Руськополянської сільської ради
 

Начальник 

служби у справах 

дітей виконавчого 

комітету 

Руськополянської 

ради – секретар 

комісії з питань 

захисту прав 

дитини
 

Служба у справах 

дітей 

Комісія з  питань 

захисту прав дитини 

 

 

4 - видача одержувачу 

адміністративної послуги копії   

рішення   виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради . 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

 

5 Загальна кількість днів для надання   30 



послуги 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу « Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Руськополянськкої сільської ради або посадових осіб виконавчого комітету Руськополянської сільської ради 

можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом 
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Затверджено  

рішення виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

№ 138 від 20.09.2019 р 

   
    012-  ТЕХНОЛОГІЧНА   КАРТКА 

Видача пенсійного посвідчення  

(у тому числі електронного пенсійного посвідчення) 
(назва адміністративної послуги) 

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

 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернення про надання 

адміністративної послуги 

 

Відповідальна особа 

Строки виконання 

етапів (дій, рішень) 

1 2 3 5 

1 Інформування про види послуг, порядок 

заповнення заяви, перелік документів тощо. 

Адміністратор відділу ЦНАП У момент 

звернення. 

2 Перевірка повноважень особи, що звернулась за 

адміністративною послугою та правильності 

заповнення заяви 

Адміністратор відділу ЦНАП У момент 

звернення. 

 Прийом заяви, перевірка поданих документів, 

реєстрація прийнятих документів в журналі 

реєстрації приймання заяв  

Адміністратор відділу  ЦНАП 

 

 Протягом 1 дня 

3 Передача вхідного  пакету документів до 

Головного управління ПФУ в Черкаській області  

Адміністратор Центру Не пізніше 

наступного 

робочого дня після 

надходження 

документів 

4 Реєстрація заяви  про надання  послуги в 

Головному  управлінні ПФУ в Черкаській області  

Спеціаліст Головного 

управління ПФУ в Черкаській 

області 

 

 

Протягом 

1 робочого дня 

5 Розгляд заяви та документів; накладення 

резолюції 

Керівник Головного 

управління ПФУ в Черкаській 

області 

 

 

Протягом 

1 робочого дня 

6 Здійснення перевірки повноти даних у поданих 

заявником документах 

Спеціаліст Головного 

управління ПФУ в Черкаській 

області 

 

 

Протягом 

1 робочого дня  

 
7 У разі потреби, підготовка письмового 

обгрунтуван-ня причин відмови суб’єкту 

звернення у видачі по-свідчення 

Спеціаліст Головного 

управління ПФУ в Черкаській 

області 

8 Формування в електронному вигляді анкети та 

передача замовлення на ви-готовлення пенсійного 

посвідчення  до Пенсійного фонду України  

Спеціаліст Головного 

управління ПФУ в Черкаській 

області 

 

9 Виготовлення пенсійного посвідчення Спеціаліст управління 

Пенсійного фонду України 

 

До 27 календарних 

днів 

10 
Направлення повідомлення про результат адміні-

стративної послуги заяв-нику та Центру 

Спеціаліст Головного 

управління ПФУ в Черкаській 

області 

У день отриман-ня 

пенсійного 

посвідчення від 

Пенсійного фонду 

України  



11 
Видача результату адміністративної послуги, 

інформування Центру про результат наданої 

послуги 

Спеціаліст Головного 

управління ПФУ в Черкаській 

області 

У день особистого 

звернення заявника 

 

* видача результату адміністративної послуги надається за бажанням замовника в Центрі адміністративних послуг 

«Віза»,у визначений час та за погодженою із заявником датою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 

07-  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі  витягів 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку 

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа 

і структурний підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін виконання 

(днів) 

1. 

Прийом та реєстрація заяви суб’єкта 

звернення в центрі надання 

адміністративних послуг (крім заяв в 

електронній формі за кваліфікованим 

електронним підписом (печаткою) 

заявника, які надсилаються через 

Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому числі 

через інтегровану з ним інформаційну 

систему Держгеокадастру). 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 
В 

В день надходження 

(в порядку черговості) 

  

2. 

Передача заяви відповідному 

структурному підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 
В 

В день реєстрації 

заяви 



3. 

Реєстрація заяви у системі 

документообігу відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру, передача документів 

до Державного кадастрового 

реєстратора 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 
В день реєстрації 

заяви 

4. 

Прийняття заяви в електронній формі 

за кваліфікованим електронним 

підписом (печаткою) заявника, 

надісланої через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг, у 

тому числі через інтегровану з ним 

інформаційну систему 

Держгеокадастру 

  

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

В день надходження 

заяви в електронній 

формі до відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру в 

порядку черговості 

5. 

Внесення до Державного земельного 

кадастру даних: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дату реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка звернулася 

із заявою; 

4) кадастровий номер (за наявності) та 

місцезнаходження земельної ділянки, 

щодо якої подано заяву; 

5) підстави для надання відповідної 

інформації з посиланням на норму 

закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади, 

органу місцевого самоврядування 

запитувати таку інформацію, а також 

реквізити справи, у зв’язку з якою 

виникла потреба в отриманні 

інформації (якщо запит здійснено 

органом державної влади, органом 

місцевого самоврядування); 

6) відомості про оплату послуг з 

надання відомостей з Державного 

земельного кадастру або про їх 

безоплатне надання з посиланням на 

відповідну норму закону; 

7) відомості про Державного 

кадастрового реєстратора, який 

прийняв заяву. 

Створення електронної копії заяви у 

Державному земельному кадастрі. 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

В день реєстрації 

заяви у відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 



6. 

Формування витягу з Державного 

земельного кадастру про земельну 

ділянку за визначеною формою за 

допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру 

або 

формування повідомлення про відмову 

у наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру за визначеною 

формою за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного 

кадастру. 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

В день реєстрації 

заяви у відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

7. 

Підписання витягу з Державного 

земельного кадастру про земельну 

ділянку у паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у наданні 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у паперовому вигляді та 

засвідчення підпису власною 

печаткою. 

Державний кадастровий 

реєстратор 

З 

  

В день реєстрації 

заяви у відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

8. 

Передає витяг з Державного 

земельного кадастру про земельну 

ділянку у паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у наданні 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у паперовому вигляді до 

спеціаліста відповідного структурного 

підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру для проставлення у 

системі документообігу позначки про 

виконання послуги та передачі його до 

центру надання адміністративних 

послуг 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

В день реєстрації 

заяви у відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

9. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру позначку про 

виконання послуги та передає витяг з 

Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку у паперовому 

вигляді або повідомлення про відмову 

у наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому 

вигляді до центру надання 

адміністративних послуг 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 

  

В день реєстрації 

заяви у відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

10. 

Видача замовнику витягу з 

Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку у паперовому 

вигляді або повідомлення про відмову 

у наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому 

вигляді 

  

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

В 

  

  

В день звернення 

заявника після 

отримання витягу з 

Державного 

земельного кадастру 

про земельну ділянку 

або повідомлення про 

відмову у наданні 

відомостей з 

Державного 

земельного кадастру  



Загальна кількість днів надання послуги – 1 робочий день 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 1 робочий день 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

 

 Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.   

 

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про землі в межах  

адміністративно-територіальних одиниць 

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін виконання 

(днів) 

1. 

Прийом та реєстрація заяви суб’єкта 

звернення в центрі надання 

адміністративних послуг (крім заяв в 

електронній формі за кваліфікованим 

електронним підписом (печаткою) заявника, 

які надсилаються через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг, у тому 

числі через інтегровану з ним інформаційну 

систему Держгеокадастру. 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 

Протягом одного 

робочого дня (Заяви 

реєструються в день їх 

надходження в порядку 

черговості) 

  

2. 

Передача заяви відповідному структурному 

підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру, 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В В день реєстрації заяви 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15


3. 

Реєстрація заяви у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру, 

передача документів до Державного 

кадастрового реєстратора 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В В день реєстрації заяви 

4. 

Прийняття заяви в електронній формі за 

кваліфікованим електронним підписом 

(печаткою) заявника, надісланої через 

Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому числі через 

інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру 

  

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

В день надходження 

заяви в електронній 

формі до відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру в 

порядку черговості 

5. 

Внесення до Державного земельного 

кадастру даних: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дата реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка звернулася із 

заявою; 

4) кадастровий номер (за наявності) та 

місцезнаходження земельної ділянки, щодо 

якої подано заяву; 

5) підстави для надання відповідної 

інформації з посиланням на норму закону, 

яка передбачає право відповідного органу 

державної влади, органу місцевого 

самоврядування запитувати таку 

інформацію, а також реквізити справи, у 

зв’язку з якою виникла потреба в отриманні 

інформації (якщо запит здійснено органом 

державної влади, органом місцевого 

самоврядування); 

6) відомості про оплату послуг з надання 

відомостей з Державного земельного 

кадастру або про їх безоплатне надання з 

посиланням на відповідну норму закону; 

7) відомості про Державного кадастрового 

реєстратора, який прийняв заяву. 

Створення електронної копії заяви у 

Державному земельному кадастрі. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше першого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному підрозділі 

територіального органу 

Держгеокадастру 

6. 

Формування витягу з Державного 

земельного кадастру про землі в межах 

адміністративно-територіальних одиниць за 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше дев’ятого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 



визначеною формою за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру 

або 

формування повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру за визначеною 

формою за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного 

кадастру. 

відповідному 

структурному підрозділі 

територіального органу 

Держгеокадастру 

7. 

Підписання витягу з Державного 

земельного кадастру про землі в межах 

адміністративно-територіальних одиниць у 

паперовому вигляді або повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому вигляді 

та засвідчення підпису власною печаткою. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

З 

  

Не пізніше десятого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному підрозділі 

територіального органу 

Держгеокадастру 

8. 

Передає витяг з Державного земельного 

кадастру про землі в межах 

адміністративно-територіальних одиниць у 

паперовому вигляді або повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому вигляді 

до спеціаліста відповідного структурного 

підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру для проставлення у 

системі документообігу позначки про 

виконання послуги та передачі його до 

центру надання адміністративних послуг 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше десятого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному підрозділі 

територіального органу 

Держгеокадастру 

9. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

позначку про виконання послуги та передає 

витяг з Державного земельного кадастру 

про землі в межах адміністративно-

територіальних одиниць у паперовому 

вигляді або повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому вигляді 

до центру надання адміністративних послуг 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 

  

Не пізніше  десятого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному підрозділі 

територіального органу 

Держгеокадастру 

  

10. 

Видача замовнику витягу з Державного 

земельного кадастру про землі в межах 

адміністративно-територіальних одиниць у 

паперовому вигляді або повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому вигляді 

  

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 

  

  

В день звернення 

заявника після отримання 

витягу з Державного 

земельного кадастру про 

землі в межах 

адміністративно-

територіальних одиниць 

або повідомлення про 

відмову у наданні 

відомостей з Державного 

земельного кадастру 

Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 10 робочих днів 



 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

 

 Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує. 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з 

Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом та реєстрація заяви 

суб’єкта звернення в центрі 

надання адміністративних 

послуг (крім заяв в 

електронній формі за 

кваліфікованим електронним 

підписом (печаткою) заявника, 

які надсилаються через 

Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у 

тому числі через інтегровану з 

ним інформаційну систему 

Держгеокадастру). 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 

Протягом одного 

робочого дня 

(Заяви 

реєструються в 

день їх 

надходження в 

порядку 

черговості) 

2. 

Передача заяви відповідному 

структурному підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру, 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 
В день реєстрації 

заяви 
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3. 

Реєстрація заяви у системі 

документообігу відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру, передача 

документів до Державного 

кадастрового реєстратора 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 
В день реєстрації 

заяви 

4. 

Прийняття заяви в 

електронній формі за 

кваліфікованим електронним 

підписом (печаткою) заявника, 

надісланої через Єдиний 

державний портал 

адміністративних послуг, у 

тому числі через інтегровану з 

ним інформаційну систему 

Держгеокадастру 

  

Державний 

кадастровий реєстратор 
В 

В день 

надходження 

заяви в 

електронній 

формі до 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

в порядку 

черговості 

5. 

Внесення до Державного 

земельного кадастру даних: 

1) реєстраційний номер заяви;      

2) дата реєстрації заяви;          

3) відомості про особу, яка 

звернулася із заявою 

(запитом);                                             

4) кадастровий номер (за 

наявності) та 

місцезнаходження земельної 

ділянки, щодо якої подано 

заяву;                                                  

5) підстави для надання 

відповідної інформації з 

посиланням на норму закону, 

яка передбачає право 

відповідного органу державної 

влади, органу місцевого 

самоврядування запитувати 

таку інформацію, а також 

реквізити справи, у зв’язку з 

якою виникла потреба в 

отриманні інформації (якщо 

запит здійснено органом 

державної влади, органом 

місцевого самоврядування);               

6) відомості про оплату послуг 

з надання відомостей з 

Державного земельного 

кадастру або про їх безоплатне 

Державний 

кадастровий реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 



надання з посиланням на 

відповідну норму закону;                    

7) відомості про Державного 

кадастрового реєстратора, 

який прийняв заяву.                    

Створення електронної копії 

заяви у Державному 

земельному кадастрі. 

6. 

Формування витягу з 

Державного земельного 

кадастру про обмеження у 

використанні земель за 

визначеною формою за 

допомогою програмного 

забезпечення Державного 

земельного кадастру 

або 

формування повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного 

кадастру за визначеною 

формою за допомогою 

програмного забезпечення 

Державного земельного 

кадастру. 

Державний 

кадастровий реєстратор 
В 

Не пізніше 

дев’ятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

7. 

Підписання витягу з 

Державного земельного 

кадастру про обмеження у 

використанні земель у 

паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з 

Державного земельного 

кадастру у паперовому вигляді 

та засвідчення підпису 

власною печаткою. 

Державний 

кадастровий реєстратор 
З 

  

Не пізніше  

десятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

8. 

Передає витяг з Державного 

земельного кадастру про 

обмеження у використанні 

земель у паперовому вигляді 

або повідомлення про відмову 

у наданні відомостей з 

Державного земельного 

кадастру у паперовому вигляді 

до спеціаліста відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Державний 

кадастровий реєстратор 
В 

Не пізніше  

десятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 



Держгеокадастру для 

проставлення у системі 

документообігу позначки про 

виконання послуги та передачі 

його до центру надання 

адміністративних послуг 

9. 

Проставляє у системі 

документообігу відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру позначку 

про виконання послуги та 

передає витяг з Державного 

земельного кадастру про 

обмеження у використанні 

земель у паперовому вигляді 

або повідомлення про відмову 

у наданні відомостей з 

Державного земельного 

кадастру у паперовому вигляді 

до центру надання 

адміністративних послуг 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 

  

Не пізніше  

десятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

10. 

Видача замовнику витягу з 

Державного земельного 

кадастру про обмеження у 

використанні земель у 

паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з 

Державного земельного 

кадастру у паперовому вигляді 

  

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 
  

  

В день звернення 

заявника після 

отримання 

витягу з 

Державного 

земельного 

кадастру про 

обмеження у 

використанні 

земель або 

повідомлення 

про відмову у 

наданні 

відомостей з 

Державного 

земельного 

кадастру 

Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена 

законодавством) – 
10 робочих днів 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 



Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

 Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує. 

 

 

 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, 

що містять узагальнену інформацію про землі (території) 

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа 

і структурний підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін виконання 

(днів) 

1. 

Прийом та реєстрація заяви суб’єкта 

звернення в центрі надання 

адміністративних послуг. 

  

  

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом одного 

робочого дня (Заяви 

реєструються в день 

їх надходження в 

порядку черговості) 

  

2. 

Передача заяви відповідному 

структурному підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних послуг 
В 

В день реєстрації 

заяви 

3. 

Реєстрація заяви у системі 

документообігу відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру, передача 

документів до Державного 

кадастрового реєстратора 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 
В день реєстрації 

заяви 

4. 

Внесення до Державного земельного 

кадастру даних: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дата реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка звернулася 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше першого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 
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із заявою; 

4) кадастровий номер (за наявності) та 

місцезнаходження земельної ділянки, 

щодо якої подано заяву; 

5) підстави для надання відповідної 

інформації з посиланням на норму 

закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади, 

органу місцевого самоврядування 

запитувати таку інформацію, а також 

реквізити справи, у зв’язку з якою 

виникла потреба в отриманні 

інформації (якщо запит здійснено 

органом державної влади, органом 

місцевого самоврядування); 

6) відомості про оплату послуг з 

надання відомостей з Державного 

земельного кадастру або про їх 

безоплатне надання з посиланням на 

відповідну норму закону; 

7) відомості про Державного 

кадастрового реєстратора, який 

прийняв заяву. 

 Створення електронної копії заяви у 

Державному земельному кадастрі. 

5. 

Формування довідки, що містить 

узагальнену інформацію про землі 

(території) за визначеною формою за 

допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру 

або 

формування повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру за 

визначеною формою за допомогою 

програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

дев’ятого робочого 

дня з дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

6. 

Підписання довідки, що містить 

узагальнену інформацію про землі 

(території)  у паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у наданні 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у паперовому вигляді та 

засвідчення підпису власною 

печаткою. 

  

Державний кадастровий 

реєстратор 

З 

  

Не пізніше  

десятого робочого 

дня з дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 



Держгеокадастру 

7. 

Передає довідку, що містить 

узагальнену інформацію про землі 

(території)  у паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у наданні 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у паперовому вигляді до 

спеціаліста відповідного структурного 

підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру для проставлення у 

системі документообігу позначки про 

виконання послуги та передачі його 

до центру надання адміністративних 

послуг 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше  

десятого робочого 

дня з дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

8. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру позначку про 

виконання послуги та передає 

довідку, що містить узагальнену 

інформацію про землі (території)  у 

паперовому вигляді або повідомлення 

про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру у 

паперовому вигляді до центру 

надання адміністративних послуг 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 

  

Не пізніше  

десятого робочого 

дня з дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

9. 

Видача замовнику довідки, що 

містить узагальнену інформацію про 

землі (території)  у паперовому 

вигляді або повідомлення про відмову 

у наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому 

вигляді 

  

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних послуг 

В 

  

  

В день звернення 

заявника після 

отримання довідки, 

що містить 

узагальнену 

інформацію про 

землі (території) або 

повідомлення про 

відмову у наданні 

відомостей з 

Державного 

земельного 

кадастру 

Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 10 робочих днів 

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.  
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15


 

 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) 

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа 

і структурний підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін виконання 

(днів) 

1. 

Прийом та реєстрація заяви суб’єкта 

звернення в центрі надання 

адміністративних послуг (крім заяв в 

електронній формі за кваліфікованим 

електронним підписом (печаткою) 

заявника, які надсилаються через 

Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому числі 

через інтегровану з ним інформаційну 

систему Держгеокадастру). 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних послуг 

В 

  

Протягом одного 

робочого дня (Заяви 

реєструються в день їх 

надходження в 

порядку черговості) 

2. 

Передача заяви відповідному 

структурному підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних послуг 
В 

В день реєстрації 

заяви 

3. 

Реєстрація заяви у системі 

документообігу відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру, передача 

документів до Державного 

кадастрового реєстратора 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 
В день реєстрації 

заяви 

4. 

Прийняття заяви в електронній формі 

за кваліфікованим електронним 

підписом (печаткою) заявника, 

надісланої через Єдиний державний 

портал адміністративних послуг, у 

тому числі через інтегровану з ним 

інформаційну систему 

Держгеокадастру 

  

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

В день надходження 

заяви в електронній 

формі до відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру в 

порядку черговості 



5. 

Внесення до Державного земельного 

кадастру даних: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дата реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка звернулася 

із заявою; 

4) кадастровий номер (за наявності) та 

місцезнаходження земельної ділянки, 

щодо якої подано заяву; 

5) підстави для надання відповідної 

інформації з посиланням на норму 

закону, яка передбачає право 

відповідного органу державної влади, 

органу місцевого самоврядування 

запитувати таку інформацію, а також 

реквізити справи, у зв’язку з якою 

виникла потреба в отриманні 

інформації (якщо запит здійснено 

органом державної влади, органом 

місцевого самоврядування); 

6) відомості про оплату послуг з 

надання відомостей з Державного 

земельного кадастру або про їх 

безоплатне надання з посиланням на 

відповідну норму закону; 

7) відомості про Державного 

кадастрового реєстратора, який 

прийняв заяву. 

 Створення електронної копії заяви у 

Державному земельному кадастрі. 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше першого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

6. 

Формування викопіювання з 

картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану) за визначеною формою 

за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного 

кадастру 

або 

формування повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру за 

визначеною формою за допомогою 

програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше другого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

7. 

Підписання викопіювання з 

картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану)  у паперовому вигляді 

або повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому 

вигляді та засвідчення підпису 

власною печаткою. 

Державний кадастровий 

реєстратор 

З 

  

Не пізніше  третього 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

8. 

Передає викопіювання з 

картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану)  у паперовому вигляді 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше  третього 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 



або повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому 

вигляді до спеціаліста відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру для проставлення у 

системі документообігу позначки про 

виконання послуги та передачі його 

до центру надання адміністративних 

послуг 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

9. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру позначку про 

виконання послуги та передає 

викопіювання з картографічної основи 

Державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану) у 

паперовому вигляді або повідомлення 

про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру у 

паперовому вигляді до центру надання 

адміністративних послуг 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 

  

Не пізніше  третього 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

10. 

Видача замовнику викопіювання з 

картографічної основи Державного 

земельного кадастру, кадастрової 

карти (плану) у паперовому вигляді 

або повідомлення про відмову у 

наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру у паперовому 

вигляді 

  

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних послуг 

В 

  

  

В день звернення 

заявника після 

отримання 

викопіювання з 

картографічної основи 

Державного 

земельного кадастру, 

кадастрової карти 

(плану) або 

повідомлення про 

відмову у наданні 

відомостей з 

Державного 

земельного кадастру 

Загальна кількість днів надання послуги – 3 робочих дні 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 3 робочих дні 

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру 

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом та реєстрація  заяви суб’єкта 

звернення в центрі надання 

адміністративних послуг. 

  

  

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 

Протягом одного 

робочого дня 

(Заяви 

реєструються в 

день їх 

надходження в 

порядку 

черговості) 

2. 

Передача заяви відповідному 

структурному підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 
В день реєстрації 

заяви 

3. 

Реєстрація заяви у системі 

документообігу відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру, передача 

документів до Державного 

кадастрового реєстратора 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 
В день реєстрації 

заяви 

4. 

Внесення до Державного земельного 

кадастру даних: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дата реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка 

звернулася із заявою; 

4) відомості про Державного 

кадастрового реєстратора, який 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 



прийняв заяву. 

Створення електронної копії заяви у 

Державному земельному кадастрі. 

5. 

Формування копій документів, що 

створюються під час ведення 

Державного земельного кадастру 

та/або витягів з них за визначеними 

формами за допомогою програмного 

забезпечення Державного 

земельного кадастру у двох 

примірниках; 

 Або  формування повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру за 

визначеною формою за допомогою 

програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

дев’ятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

  

6. 

Підписання копії документа, що 

створюється під час ведення 

Державного земельного кадастру 

та/або витягу з нього у паперовому 

вигляді або повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру у 

паперовому вигляді та засвідчення 

підпису власною печаткою. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
З 

Не пізніше 

десятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

7. 

Передає сформовані для видачі 

заявнику копію документа, що 

створюється під час ведення 

Державного земельного кадастру 

та/або витягу з нього у паперовому 

вигляді або повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру у 

паперовому вигляді до спеціаліста 

відповідного структурного 

підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру для проставлення у 

системі документообігу позначки 

про виконання послуги та передачі їх 

до центру надання адміністративних 

послуг. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

десятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

8. Проставляє у системі Спеціаліст В Не пізніше 



документообігу відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру позначку про 

виконання послуги та передає копію 

документа, що створюється під час 

ведення Державного земельного 

кадастру та/або витягу з нього у 

паперовому вигляді або 

повідомлення про відмову у наданні 

відомостей з Державного земельного 

кадастру у паперовому вигляді до 

центру надання адміністративних 

послуг 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

десятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

9. 

Видача замовнику копії документа, 

що створюється під час ведення 

Державного земельного кадастру 

та/або витягу з нього у паперовому 

вигляді або повідомлення про 

відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру у 

паперовому вигляді 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 
  

  

В день звернення 

заявника після 

отримання копії 

документа, що 

створюється під 

час ведення 

Державного 

земельного 

кадастру та/або 

витягу з нього 

або 

повідомлення 

про відмову у 

наданні 

відомостей з 

Державного 

земельного 

кадастру 

Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена 

законодавством) – 
10 робочих днів 

  
Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 

 



 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 

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

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа 

і структурний підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін виконання 

(днів) 

1. 

Прийом пакета документів суб’єкта 

звернення: повідомлення про 

виявлення технічної помилки, 

документів, що містять зазначені у 

повідомленні технічні помилки, та 

документів, що підтверджують такі 

помилки і містять правильну редакцію 

відповідних відомостей, їх реєстрація в 

центрі надання адміністративних 

послуг. 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 
В 

Протягом одного 

робочого дня 

(повідомлення 

реєструються в день 

їх надходження в 

порядку черговості) 

2. 

Передача пакета документів з 

повідомленням відповідному 

структурному підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 
В 

В день реєстрації 

повідомлення 

3. 

Прийом пакета документів, реєстрація 

повідомлення у системі 

документообігу відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру, передача документів 

до Державного кадастрового 

реєстратора 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 
В день реєстрації 

повідомлення 

4. 

Перевіряє: 

– форму та зміст повідомлення про 

виявлення технічної помилки; 

–  наявність документів, що містять 

зазначені у повідомленні технічні 

помилки, та документів, що 

підтверджують такі помилки і містять 

правильну редакцію відповідних 

відомостей. 

Створює електронні копії повідомлень 

за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного 

кадастру. 

Вносить до Державного земельного 

кадастру такі дані: 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше одного 

робочого дня з дня 

реєстрації 

повідомлення у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

  



реєстраційний номер повідомлення; 

дата реєстрації повідомлення; 

відомості про особу, яка звернулася з 

повідомленням, зазначені у підпункті 3 

пункту 72 цього Порядку; 

відомості про документ, в якому 

виявлено технічну помилку (витяг, 

довідку з Державного земельного 

кадастру, викопіювання з 

картографічних матеріалів Державного 

земельного кадастру), а саме: назва, 

реєстраційний номер та дата видачі; 

суть виявлених помилок; 

відомості про Державного 

кадастрового реєстратора, який 

прийняв повідомлення 

5. 

Виправлення відомостей у 

Державному земельному кадастрі. 

Виконує: 

перевірку відомостей Державного 

земельного кадастру на відповідність 

інформації, що міститься в 

документах, які є підставою для 

внесення таких відомостей, щодо 

визначення помилок; 

виправлення помилки; 

формування за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру протоколу 

виправлення помилки за визначеною 

формою; 

на аркуші документа у паперовій 

формі, в якому виявлено технічну 

помилку, робить позначку про 

наявність та виправлення помилки за 

визначеною формою, а на аркуші 

документа в електронній формі – 

робить  відповідну електронну 

позначку за власним кваліфікованим 

електронним підписом. Документ у 

паперовій формі, що містить 

виправлені відомості, разом з 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше одного 

робочого дня з дня 

реєстрації 

повідомлення у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

або не пізніше 

наступного дня у 

разі формування 

письмового 

повідомлення про 

виправлення 

помилки 

заінтересованим 

особам за 

визначеною формою 

(у тому числі 

власників, 

користувачів 

земельних ділянок, а 

також третіх осіб, 

інтересів яких 

стосувалося 

виправлення 

помилок) 

  



протоколом виправлення помилки та 

повідомленням про виявлення 

технічної помилки (за наявності) 

долучає до документа, в якому 

виявлено технічну помилку, і 

зберігається разом з ним; 

готує заміну документа, в якому 

виявлено помилку (витяг, довідку з 

Державного земельного кадастру, 

викопіювання з картографічних 

матеріалів Державного земельного 

кадастру) заявникові за його 

бажанням; 

готує письмове повідомлення про 

виправлення помилки заінтересованим 

особам; 

приймає рішення про відмову у 

виправлені помилки відповідно до 

вимог  Порядку ведення Державного 

земельного кадастру. 

6. 

Формує для видачі заявнику пакет 

документів за результатами розгляду 

повідомлення: 

протокол виправлення помилки; 

письмове повідомлення про 

виправлення помилки заінтересованим 

особам; 

документ на заміну документа, в якому 

виявлено помилку (за бажанням 

заявника); 

відмова у виправленні помилки. 

Підписує протокол виправлення 

помилки та засвідчує свій підпис 

власною печаткою. 

У разі, коли протокол надається в 

електронній формі, посвідчує її 

власним кваліфікованим електронним 

підписом. 

У разі внесення змін до Поземельної 

книги засвідчує підписом Державного 

кадастрового реєстратора та скріплює 

Державний кадастровий 

реєстратор 

В 

  

З 

Не пізніше одного 

робочого дня з дня 

реєстрації 

повідомлення у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

або не пізніше 

наступного дня у 

разі формування 

письмового 

повідомлення про 

виправлення 

помилки 

заінтересованим 

особам за 

визначеною формою 

(у тому числі 

власників, 

користувачів 

земельних ділянок, а 

також третіх осіб, 

інтересів яких 

стосувалося 

виправлення 

помилок) 



своєю печаткою нові аркуші 

Поземельної книги у паперовій формі 

із зміненими відомостями. 

7. 

Передає сформований для видачі 

заявнику пакет документів до 

спеціаліста відповідного структурного 

підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру для проставлення у 

системі документообігу позначки про 

виконання послуги та передачі його до 

центру надання адміністративних 

послуг 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше одного 

робочого дня з дня 

реєстрації 

повідомлення у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

або не пізніше 

наступного дня у 

разі формування 

письмового 

повідомлення про 

виправлення 

помилки 

заінтересованим 

особам за 

визначеною формою 

(у тому числі 

власників, 

користувачів 

земельних ділянок, а 

також третіх осіб, 

інтересів яких 

стосувалося 

виправлення 

помилок) 

8. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру позначку про 

виконання послуги та передає 

сформований для видачі заявнику 

пакет документів до центру надання 

адміністративних послуг 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 

Не пізніше одного 

робочого дня з дня 

реєстрації 

повідомлення у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

або не пізніше 

наступного дня у 

разі формування 

письмового 

повідомлення про 

виправлення 

помилки 

заінтересованим 

особам за 

визначеною формою 

(у тому числі 

власників, 

користувачів 

земельних ділянок, а 

також третіх осіб, 

інтересів яких 

стосувалося 



виправлення 

помилок) 

9. 

Видає заявнику пакет документів 

сформований за результатами розгляду 

повідомлення: 

протокол виправлення помилки; 

письмове повідомлення про 

виправлення помилки заінтересованим 

особам; 

документ на заміну документа, в якому 

виявлено помилку (за бажанням 

заявника); 

відмова у виправленні помилки. 

Ознайомлює заявника з 

повідомленням про виявлення 

технічної помилки, сформованим за 

допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру, та 

передає підписане повідомлення 

територіальному органу 

Держгеокадастру. 

У разі наявності у сформованому 

пакеті документів нових аркушів 

Поземельної книги у паперовій формі 

із зміненими відомостями, ознайомлює 

з ними заявника та передає підписані 

аркуші Поземельної книги із 

зміненими відомостями 

територіальному органу 

Держгеокадастру. 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 
В 

В день звернення 

заявника після 

отримання 

документів за 

результатами 

розгляду 

повідомлення  про 

виявлення помилки 

Загальна кількість днів надання послуги – 2 робочих дні 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 2 робочих дні 

  
Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.  

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі 

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

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

Термін 

виконання 

(днів) 



З) 

1. 

Прийом пакета документів суб’єкта звернення: 

заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру про межі 

частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту, 

документів, на підставі яких набувається право 

суборенди, сервітуту, із зазначенням меж 

частини земельної ділянки, на яку поширюється 

таке право, документації із землеустрою щодо 

встановлення меж частини земельної ділянки, 

на яку поширюється право суборенди, 

сервітуту, електронного документа, їх 

реєстрація в центрі надання адміністративних 

послуг. 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 

Протягом одного 

робочого дня 

(заяви 

реєструються в 

день їх 

надходження в 

порядку 

черговості) 

2. 

Передача пакета документів з заявою 

відповідному структурному підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру. 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 
В день реєстрації 

заяви 

3. 

Прийом пакета документів, реєстрація заяви у 

системі документообігу відповідного 

структурного підрозділу територіального 

органу Держгеокадастру, передача документів 

до Державного кадастрового реєстратора 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 
В день реєстрації 

заяви 

4. 

Перевіряє: 

– форму та зміст заяви; 

– повноваження особи, що звернулася за  

адміністративною послугою; 

– наявність повного пакета документів, 

необхідних для внесення відомостей (змін до 

них); 

– розташування земельної ділянки на території 

дії повноважень Державного кадастрового 

реєстратора; 

– придатність електронного документа для 

проведення його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

5. 

У разі невідповідності поданих документів 

вимогам законодавства формує та підписує 

повідомлення про відмову у прийнятті заяви 

про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру з 

обґрунтуванням підстав відмови, засвідчує свій 

підпис власною печаткою. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 

З 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 



територіального 

органу 

Держгеокадастру 

6. 

Передає повідомлення про відмову у прийнятті 

заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру (з 

документами, які подавались із заявою) до 

спеціаліста відповідного структурного 

підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру для проставлення у системі 

документообігу позначки про виконання 

послуги та передачі його до центру надання 

адміністративних послуг 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

7. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

позначку про виконання послуги та передає 

повідомлення про відмову у прийнятті заяви 

про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру (з 

документами, які подавались із заявою) до 

центру надання адміністративних послуг. 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

8. 

Видача замовнику повідомлення про відмову у 

прийнятті заяви про внесення відомостей (змін 

до них) до Державного земельного кадастру (з 

документами, які подавались із заявою). 

  

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 

В день звернення 

заявника після 

отримання 

повідомлення 

про відмову у 

прийнятті заяви 

про внесення 

відомостей (змін 

до них) до 

Державного 

земельного 

кадастру 

9. 

У разі прийняття заяви, вносить до Державного 

земельного кадастру такі дані: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дата реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка звернулася із 

заявою; 

4) відомості про Державного кадастрового 

реєстратора, який прийняв заяву. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

10. 

У разі прийняття рішення про внесення до 

Державного земельного кадастру відомостей 

про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту 

виконує: 

– перевірку електронного документа та за 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

тринадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 



допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру вносить 

відомості, які містить електронний документ, до 

Державного земельного кадастру; 

– формує витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку на 

підтвердження внесення відомостей (змін до 

них) про земельну ділянку. 

У разі прийняття рішення про надання відмови 

у внесенні до Державного земельного кадастру 

відомостей про межі частини земельної ділянки, 

на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту виконує: 

– формує рішення про відмову у внесенні до 

Державного земельного кадастру відомостей 

про межі частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту 

відповідно до вимог  Порядку ведення 

Державного земельного кадастру. 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

11. 

Підписує витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку або рішення про 

відмову у внесенні до Державного земельного 

кадастру відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту та засвідчує свій підпис 

власною печаткою. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 

З 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

12. 

Передає витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку або рішення про 

відмову у внесенні до Державного земельного 

кадастру відомостей про межі частини 

земельної ділянки, на яку поширюються права 

суборенди, сервітуту до спеціаліста 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру для 

проставлення у системі документообігу 

позначки про виконання послуги та передачі 

його до центру надання адміністративних 

послуг 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

13. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

позначку про виконання послуги та передає 

витяг з Державного земельного кадастру про 

земельну ділянку або рішення про відмову у 

внесенні до Державного земельного кадастру 

відомостей про межі частини земельної ділянки, 

на яку поширюються права суборенди, 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 



сервітуту до центру надання адміністративних 

послуг. 

органу 

Держгеокадастру 

14. 

Видача замовнику витягу з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку або 

рішення про відмову у внесенні до Державного 

земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку 

поширюються права суборенди, сервітуту. 

Ознайомлення заявника з заявою про внесення 

відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру, сформованою за 

допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру, та передача 

підписаної заяви територіальному органу 

Держгеокадастру. 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 

В день звернення 

заявника після 

отримання 

витягу або 

рішення про 

відмову у 

внесенні 

відомостей 

          

Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14  робочих днів 

 
Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з видачі 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) 

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа 

і структурний підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін виконання 

(днів) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15


1 

Прийом та реєстрація  заяви суб’єкта 

звернення в центрі надання 

адміністративних послуг. 

  

  

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

В 

Протягом одного 

робочого дня (Заяви 

реєструються в день 

їх надходження в 

порядку черговості) 

2. 

Передача заяви відповідному 

структурному підрозділу територіального 

органу Держгеокадастру 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

В 
В день реєстрації 

заяви 

3. 

Реєстрація заяви у системі 

документообігу відповідного 

структурного підрозділу територіального 

органу Держгеокадастру, передача 

документів до Державного кадастрового 

реєстратора 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 
В день реєстрації 

заяви 

4. 

Внесення до Державного земельного 

кадастру даних: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дата реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка звернулася із 

заявою; 

4) відомості про Державного 

кадастрового реєстратора, який прийняв 

заяву. 

 Створення електронної копії заяви у 

Державному земельному кадастрі. 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше першого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

5. 

Формування 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) 

за визначеною формою за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру; 

або 

– формування повідомлення про відмову 

у наданні відомостей з Державного 

земельного кадастру за визначеною 

формою за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного 

кадастру. 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

дев’ятого робочого 

дня з дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

  

6. 

Підписання 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)  

у паперовому вигляді або повідомлення 

про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру у 

паперовому вигляді та засвідчення 

Державний кадастровий 

реєстратор 

З 

  

Не пізніше десятого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 



підпису власною печаткою. 

7. 

Передає довідку про наявність та розмір 

земельної частки (паю), довідку 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) 

у паперовому вигляді або повідомлення 

про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру у 

паперовому вигляді до спеціаліста 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

для проставлення у системі 

документообігу позначки про виконання 

послуги та передачі його до центру 

надання адміністративних послуг 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше десятого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

8. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

позначку про виконання послуги та 

передає довідку про наявність та розмір 

земельної частки (паю), довідку 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) 

у паперовому вигляді або повідомлення 

про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру у 

паперовому вигляді до центру надання 

адміністративних послуг 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 

  

Не пізніше 

десятого  робочого 

дня з дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

9. 

Видача замовнику 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) 

у паперовому вигляді або повідомлення 

про відмову у наданні відомостей з 

Державного земельного кадастру у 

паперовому вигляді 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 

В 

  

  

В день звернення 

заявника після 

отримання довідки 

або повідомлення 

про відмову у 

наданні відомостей 

з Державного 

земельного 

кадастру 

Загальна кількість днів надання послуги – 10 робочих днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 10 робочих днів 

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 



Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

  

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 
 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами, з видачею витягу 

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом пакета документів суб’єкта звернення: 

заяви про внесення відомостей (змін до них) 

до Державного земельного кадастру, 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних послуг 
В 

Протягом одного 

робочого дня 

(заява 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15


відповідної документації із землеустрою, 

інших документів, які згідно з Порядком 

ведення Державного земельного кадастру є 

підставою для виникнення, зміни та 

припинення обмеження у використанні земель, 

електронного документа, їх реєстрація в центрі 

надання адміністративних послуг. 

реєструється в 

день її 

надходження в 

порядку 

черговості) 

2. 

Передача пакета документів з заявою 

відповідному структурному підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних послуг 
В 

В день реєстрації 

заяви 

3. 

Прийом пакета документів, реєстрація заяви у 

системі документообігу відповідного 

структурного підрозділу територіального 

органу Держгеокадастру, передача документів 

до Державного кадастрового реєстратора 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 
В день реєстрації 

заяви 

4. 

Перевіряє: 

– форму та зміст заяви; 

– повноваження особи, що звернулася за  

адміністративною послугою; 

– наявність повного пакета документів, 

необхідних для державної реєстрації об’єкта 

Державного земельного кадастру; 

– розташування земельної ділянки на території 

дії повноважень Державного кадастрового 

реєстратора; 

– придатність електронного документа для 

проведення його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

5. 

У разі невідповідності поданих документів 

вимогам законодавства, формує та підписує 

повідомлення про відмову в прийнятті заяви 

про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру з 

обґрунтуванням підстав відмови, засвідчує 

свій підпис власною печаткою. 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

З 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

6. 

Передає повідомлення про відмову в 

прийнятті заяви про внесення відомостей (змін 

до них) до Державного земельного кадастру (з 

документами, які подавались із заявою) до 

спеціаліста відповідного структурного 

підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру для проставлення у системі 

документообігу позначки про виконання 

послуги та передачі його до центру надання 

адміністративних послуг 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

7. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

позначку про виконання послуги та передає 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 



повідомлення про відмову в прийнятті заяви 

про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру (з 

документами, які подавались із заявою) до 

центру надання адміністративних послуг. 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

8. 

Видача замовнику повідомлення про відмову в 

прийнятті заяви про внесення відомостей (змін 

до них) до Державного земельного кадастру (з 

документами, які подавались із заявою). 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних послуг 
В 

В день звернення 

заявника після 

отримання 

повідомлення 

про відмову у 

прийнятті заяви 

про внесення 

відомостей (змін 

до них) до 

Державного 

земельного 

кадастру 

9. 

У разі прийняття заяви, вносить до 

Державного земельного кадастру такі дані: 

реєстраційний номер заяви; 

дата реєстрації заяви; 

відомості про особу, яка звернулася із заявою; 

відомості про Державного кадастрового 

реєстратора, який прийняв заяву. 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

10. 

У разі прийняття рішення про внесення 

відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими 

актами виконує: 

перевірку електронного документу та за 

допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру вносить 

відомості, які містить електронний документ, 

до Державного земельного кадастру; 

внесення за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру 

відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими 

актами ; 

складання за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру 

протоколу проведення перевірки електронного 

документа; 

проставлення на титульному аркуші 

документації із землеустрою та оцінки земель, 

матеріалах документації із землеустрою та 

оцінки земель, що містять графічне 

зображення меж об’єкта Державного 

земельного кадастру, аркушах відомостей про 

координати поворотних точок їх меж, частин, 

обмежень, угідь у паперовій або електронній 

формі позначки про проведення перевірки 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

тринадцятого 

робочого днія з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 



електронного документа; 

надає за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру 

відомості відповідним органам державної 

влади, органам місцевого самоврядування; 

оприлюднення інформації про внесення 

відомостей та відповідних відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені 

законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами згідно з 

вимогами Порядку ведення Державного 

земельного кадастру; 

формування витягу з Державного 

земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель; 

повертає заявникові документацію із 

землеустрою та оцінки земель з проставленою 

позначкою про проведення перевірки 

електронного документа та внесення 

відомостей до Державного земельного 

кадастру. 

У разі прийняття рішення про надання 

відмови у внесенні відомостей про обмеження 

у використанні земель, встановлені законами 

та прийнятими відповідно до них нормативно-

правовими актами до Державного земельного 

кадастру виконує: 

формування рішення про відмову у 

внесенні відомостей відповідно до вимог 

Порядку ведення Державного земельного 

кадастру. 

11. 

Підписує витяг з Державного земельного 

кадастру про обмеження у використанні 

земель або рішення про відмову у внесенні 

відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру та засвідчує свій підпис 

власною печаткою. 

Державний кадастровий 

реєстратор 

В 

  

З 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

12. 

Передає витяг з Державного земельного 

кадастру про обмеження у використанні 

земель або рішення про відмову у внесенні 

відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру до спеціаліста 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру для 

проставлення у системі документообігу 

позначки про виконання послуги та передачі 

його до центру надання адміністративних 

послуг 

Державний кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

13. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

позначку про виконання послуги та передає 

витяг з Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель або рішення 

Спеціаліст відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

В 

  
  

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 



про відмову у внесенні відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру до 

центру надання адміністративних послуг 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

14. 

Видача замовнику витягу з Державного 

земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель або рішення про відмову 

у внесенні відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру. 

Ознайомлення заявника з заявою про внесення 

відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими 

актами, сформованою за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру, та передача підписаної 

заяви територіальному органу 

Держгеокадастру. 

  

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних послуг 

В 

  
  

В день звернення 

заявника після 

отримання 

витягу або 

рішення про 

відмову у 

внесенні 

відомостей 

Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14 робочих днів 

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей  

(змін до них) про земельну ділянку з видачею витягу 

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін виконання 

(днів) 

1. 

Прийом пакета документів суб’єкта звернення: 

заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру разом з 

документацією із землеустрою або оцінки земель, 

електронним документом та іншими 

документами, передбаченими Порядком ведення 

Державного земельного кадастру (крім 

документів поданих заявником із заявою в 

електронній формі з накладенням кваліфікованого 

електронного підпису (печатки), через Єдиний 

державний портал адміністративних послуг, у 

тому числі через інтегровану з ним інформаційну 

систему Держгеокадастру), їх реєстрація в центрі 

надання адміністративних послуг. 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 

Протягом одного 

робочого дня (заяви 

реєструються в день 

їх надходження в 

порядку черговості) 



2. 

Передача пакета документів з заявою 

відповідному структурному підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 
В день реєстрації 

заяви 

3. 

Прийом пакета документів, реєстрація заяви у 

системі документообігу відповідного 

структурного підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру, передача документів до 

Державного кадастрового реєстратора 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 
В день реєстрації 

заяви 

4. 

Прийняття пакета документів поданих заявником 

із заявою в електронній формі з накладенням  

кваліфікованого електронного підпису (печатки), 

через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому числі через 

інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

В день надходження 

заяви з пакетом 

документів в 

електронній формі до 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру в 

порядку черговості 

5. 

Перевіряє: 

– форму та зміст заяви; 

– повноваження особи, що звернулася за  

адміністративною послугою; 

– наявність повного пакета документів, 

необхідних для внесення відомостей (змін до 

них); 

– розташування земельної ділянки на території дії 

повноважень Державного кадастрового 

реєстратора; 

– придатність електронного документа для 

проведення його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше першого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

6. 

У разі невідповідності поданих документів 

вимогам законодавства формує та підписує 

повідомлення про відмову у прийнятті заяви про 

внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру з обґрунтуванням підстав 

відмови, засвідчує свій підпис власною печаткою. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 

З 

Не пізніше першого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

7. 

Передає повідомлення про відмову у прийнятті 

заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру (з документами, 

які подавались із заявою) до спеціаліста 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру для 

проставлення у системі документообігу позначки 

про виконання послуги та передачі його до центру 

надання адміністративних послуг 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше першого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

8. Проставляє у системі документообігу Спеціаліст В Не пізніше першого 



відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

позначку про виконання послуги та передає 

повідомлення про відмову у прийнятті заяви про 

внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру (з документами, які 

подавались із заявою) до центру надання 

адміністративних послуг. 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

9. 

Видача замовнику повідомлення про відмову у 

прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру (з 

документами, які подавались із заявою). 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 

В день звернення 

заявника після 

отримання 

повідомлення про 

відмову у прийнятті 

заяви про внесення 

відомостей (змін до 

них) до Державного 

земельного кадастру 

10. 

У разі прийняття заяви: 

– вносить до Державного земельного кадастру 

такі дані: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дата реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою; 

4) відомості про Державного кадастрового 

реєстратора, який прийняв заяву; 

– за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру повідомляє 

заявника про прийняття заяви поданої в 

електронній формі та присвоєний їй 

реєстраційний номер. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше першого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

11. 

У разі прийняття рішення про внесення 

відомостей (змін до них) про земельну ділянку 

виконує: 

– перевірку електронного документа та за 

допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру вносить 

відомості, які містить електронний документ, до 

Державного земельного кадастру; 

– у разі, якщо Поземельна книга не відкривалась: 

відкриває Поземельну книгу в електронній 

(цифровій) формі та вносить відомості до неї 

(крім відомостей про затвердження документації 

із землеустрою, на підставі якої здійснена 

державна реєстрація земельної ділянки, а також 

про власників, користувачів земельної ділянки); 

відкриває Поземельну книгу в паперовій формі 

шляхом роздрукування за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру відповідної Поземельної 

книги в електронній (цифровій) формі; 

– у разі, якщо Поземельна книга  відкривалась: 

проставляє на аркуші Поземельної книги в 

електронній (цифровій) формі, до відомостей якої 

вносяться зміни, відповідної електронної 

позначки за власним кваліфікованим електронним 

підписом; 

проставляє на аркуші Поземельної книги в 

паперовій формі, до відомостей якої вносяться 

зміни, позначки про внесення змін до відомостей 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

тринадцятого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 



за встановленою формою; 

виготовляє новий аркуш Поземельної книги в 

електронній (цифровій) та паперовій формі із 

зміненими відомостями та долучає такий аркуш 

до відповідної Поземельної книги для його 

зберігання разом з нею; 

– накладає власний кваліфікований електронний 

підпис на документацію із землеустрою та оцінки 

земель подану із заявою в електронній формі; 

– формує витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку на підтвердження 

внесення відомостей (змін до них) про земельну 

ділянку. 

У разі прийняття рішення про надання відмови у 

внесенні відомостей (змін до них) про земельну 

ділянку виконує: 

– формує рішення про відмову у внесенні 

відомостей (змін до них) про земельну ділянку 

відповідно до вимог Порядку ведення Державного 

земельного кадастру. 

12. 

Підписує витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку або рішення про 

відмову у внесенні відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку та засвідчує свій підпис 

власною печаткою. 

Засвідчує підписом Державного кадастрового 

реєстратора та скріплює своєю печаткою 

Поземельну книгу в паперовій формі або її нові 

аркуші із зміненими відомостями. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 

З 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

13. 

Передає витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку, Поземельну книгу в 

паперовій формі (її нових аркушів із зміненими 

відомостями)  або рішення про відмову у внесенні 

відомостей (змін до них) про земельну ділянку до 

спеціаліста відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру для 

проставлення у системі документообігу позначки 

про виконання послуги та передачі його до центру 

надання адміністративних послуг 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

14. 

За бажанням заявника надсилає витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку, документацію із землеустрою та оцінки 

земель разом з електронним документом, 

протоколом його перевірки, рішення про відмову 

внесенні до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про земельну ділянку 

засобами телекомунікаційного зв’язку на адресу 

Інтернет-сторінки, за якою здійснювалось 

подання заяви. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

15. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

позначку про виконання послуги та передає витяг 

з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку, Поземельну книгу в паперовій формі (її 

нових аркушів із зміненими відомостями) або 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 



рішення про відмову у внесенні відомостей (змін 

до них) про земельну ділянку до центру надання 

адміністративних послуг. 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

16. 

Видає замовнику витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку або рішення про 

відмову у внесенні відомостей (змін до них) про 

земельну ділянку. 

Ознайомлює заявника з заявою про внесення 

відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру, сформованою за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру, та передає підписану заяву 

територіальному органу Держгеокадастру. 

Ознайомлює замовника з Поземельною книгою у 

паперовій формі або її новими аркушами із 

зміненими відомостями та передає підписану 

замовником Поземельну книгу у паперовій формі 

(її нових аркушів із зміненими відомостями) 

територіальному органу Держгеокадастру. 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 

В день звернення 

заявника після 

отримання витягу або 

рішення про відмову 

у внесенні 

відомостей 

Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14 робочих днів 

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

  

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з внесення до Державного земельного кадастру відомостей  

(змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць  

з видачею витягу 

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом пакета документів суб’єкта звернення: 

заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру, документації із 

землеустрою та оцінки земель, документами, які 

згідно з Порядком ведення Державного земельного 

кадастру є підставою для внесення відомостей 

(змін до них) до Державного земельного кадастру, 

електронного документа, їх реєстрація в центрі 

надання адміністративних послуг. 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 

Протягом одного 

робочого дня 

(заяви 

реєструються в 

день їх 

надходження в 

порядку 

черговості) 

2. 

Передача пакета документів з заявою відповідному 

структурному підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру. 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 
В день реєстрації 

заяви 

3. 

Прийом пакета документів, реєстрація заяви у 

системі документообігу відповідного структурного 

підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру, передача документів до 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

В 
В день реєстрації 

заяви 



Державного кадастрового реєстратора територіального 

органу 

Держгеокадастру 

4. 

Перевіряє: 

– форму та зміст заяви; 

– повноваження особи, що звернулася за  

адміністративною послугою; 

– наявність повного пакета документів, необхідних 

для внесення відомостей (змін до них); 

– розташування земельної ділянки на території дії 

повноважень Державного кадастрового 

реєстратора; 

– придатність електронного документа для 

проведення його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного 

кадастру. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

5. 

У разі невідповідності поданих документів 

вимогам законодавства формує та підписує 

повідомлення про відмову у прийнятті заяви про 

внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру з обґрунтуванням підстав 

відмови, засвідчує свій підпис власною печаткою. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 

З 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

6. 

Передає повідомлення про відмову у прийнятті 

заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру (з документами, 

які подавались із заявою) до спеціаліста 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру для 

проставлення у системі документообігу позначки 

про виконання послуги та передачі його до центру 

надання адміністративних послуг 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

7. 

Проставляє у системі документообігу відповідного 

структурного підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру позначку про виконання послуги 

та передає повідомлення про відмову у прийнятті 

заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру (з документами, 

які подавались із заявою) до центру надання 

адміністративних послуг. 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

8. 

Видача замовнику повідомлення про відмову у 

прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру (з 

документами, які подавались із заявою). 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 

В день звернення 

заявника після 

отримання 

повідомлення 

про відмову у 

прийнятті заяви 

про внесення 



відомостей (змін 

до них) до 

Державного 

земельного 

кадастру 

9. 

У разі прийняття заяви, вносить до Державного 

земельного кадастру такі дані: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дата реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою; 

4) відомості про Державного кадастрового 

реєстратора, який прийняв заяву. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

10. 

Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про 

землі в межах адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Виконує: 

– перевірку електронного документа та у разі 

відповідності поданих документів Порядку 

ведення Державного земельного кадастру за 

допомогою програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру вносить відомості, які містить 

електронний документ, до Державного земельного 

кадастру; 

– у разі внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру формує витяг на 

підтвердження внесення відомостей (змін до них) 

про землі в межах адміністративно-територіальних 

одиниць за визначеною формою за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного 

кадастру; 

– у разі невідповідності поданих документів 

Порядку ведення Державного земельного кадастру 

за результатами перевірки складає за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного 

кадастру протокол проведення перевірки 

електронного документа за визначеною формою та 

приймає рішення про відмову у внесенні 

відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру про землі в межах 

адміністративно-територіальних одиниць за 

визначеною формою 

  

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

тринадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

11. 

Підписує витяг з Державного земельного кадастру 

про землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць або рішення про відмову у 

внесенні до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних 

одиниць та засвідчує свій підпис власною 

печаткою. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 

З 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 



12. 

Передає витяг з Державного земельного кадастру 

про землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць або рішення про відмову у 

внесенні до Державного земельного кадастру 

відомостей (змін до них) про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних 

одиниць до спеціаліста відповідного структурного 

підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру для проставлення у системі 

документообігу позначки про виконання послуги 

та передачі його до центру надання 

адміністративних послуг 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

13. 

Проставляє у системі документообігу відповідного 

структурного підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру позначку про виконання послуги 

та передає витяг з Державного земельного 

кадастру про землі в межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць або 

рішення про відмову у внесенні до Державного 

земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць до центру надання 

адміністративних послуг. 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

14. 

Видає замовнику витяг з Державного земельного 

кадастру про землі в межах територій 

адміністративно-територіальних одиниць або 

рішення про відмову у внесенні до Державного 

земельного кадастру відомостей (змін до них) про 

землі в межах територій адміністративно-

територіальних одиниць. 

Ознайомлює заявника з заявою про внесення 

відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру, сформованою за допомогою 

програмного забезпечення Державного земельного 

кадастру, та передає підписану заяву 

територіальному органу Держгеокадастру. 

  

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В 

В день звернення 

заявника після 

отримання 

витягу або 

рішення про 

відмову у 

внесенні 

відомостей 

  

          

Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14 робочих днів 

 
 Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 
 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги з державної реєстрації земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру 

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом пакета документів суб’єкта звернення: 

заяви про державну реєстрацію земельної 

ділянки, оригінал погодженої відповідно до 

законодавства документації із землеустрою, яка є 

підставою для формування земельної ділянки 

(разом з позитивним висновком державної 

експертизи землевпорядної документації у разі, 

коли така документація підлягає обов’язковій 

державній експертизі землевпорядної 

документації), електронного документа (крім 

документів поданих заявником із заявою в 

електронній формі з накладенням   

кваліфікованого  електронного підпису (печатки), 

через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому числі через 

інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру), їх реєстрація в центрі надання 

адміністративних послуг. 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 

Протягом одного 

календарного 

дня (заяви 

реєструються в 

день їх 

надходження в 

порядку 

черговості) 

  

2. 

Передача пакета документів з заявою 

відповідному структурному підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру. 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 
В день реєстрації 

заяви 

3. Прийом пакета документів, реєстрація заяви у Спеціаліст В В день реєстрації 



системі документообігу відповідного 

структурного підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру, передача документів до 

Державного кадастрового реєстратора 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

заяви 

4. 

Прийняття пакета документів поданих заявником 

із заявою в електронній формі з накладенням  

кваліфікованого електронного підпису (печатки), 

через Єдиний державний портал 

адміністративних послуг, у тому числі через 

інтегровану з ним інформаційну систему 

Держгеокадастру 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

В день 

надходження 

заяви з пакетом 

документів в 

електронній 

формі до 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

в порядку 

черговості 

5. 

Перевіряє: 

– форму та зміст заяви; 

– повноваження особи, що звернулася за  

адміністративною послугою; 

– наявність повного пакета документів, 

необхідних для внесення відомостей (змін до 

них); 

– розташування земельної ділянки на території дії 

повноважень Державного кадастрового 

реєстратора; 

– придатність електронного документа для 

проведення його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

6. 

У разі невідповідності поданих документів 

вимогам законодавства формує та підписує 

повідомлення про відмову у прийнятті заяви про 

внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру з обґрунтуванням підстав 

відмови, засвідчує свій підпис власною печаткою. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 

З 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

7. 

Передає повідомлення про відмову у прийнятті 

заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру (з документами, 

які подавались із заявою) до спеціаліста 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру для 

проставлення у системі документообігу позначки 

про виконання послуги та передачі його до 

центру надання адміністративних послуг 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 



8. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

позначку про виконання послуги та передає 

повідомлення про відмову у прийнятті заяви про 

внесення відомостей (змін до них) до Державного 

земельного кадастру (з документами, які 

подавались із заявою) до центру надання 

адміністративних послуг. 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

9. 

Видача замовнику повідомлення про відмову у 

прийнятті заяви про внесення відомостей (змін до 

них) до Державного земельного кадастру (з 

документами, які подавались із заявою). 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 

В день звернення 

заявника після 

отримання 

повідомлення 

про відмову у 

прийнятті заяви 

про внесення 

відомостей (змін 

до них) до 

Державного 

земельного 

кадастру 

10. 

У разі прийняття заяви: 

– вносить до Державного земельного кадастру 

такі дані: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дата реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка звернулася із заявою; 

4) відомості про Державного кадастрового 

реєстратора, який прийняв заяву; 

– за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру повідомляє 

заявника про прийняття заяви поданої в 

електронній формі та присвоєний їй 

реєстраційний номер. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

календарного 

дня з дня 

реєстрації заяви 

у відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

  

  

  

  

  

11. 

У разі прийняття рішення про державну 

реєстрацію земельної ділянки виконує: 

– перевірку електронного документу та за 

допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру вносить 

відомості, які містить електронний документ, до 

Державного земельного кадастру; 

– за допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру присвоює 

кадастровий номер земельній ділянці; 

– відкриває Поземельну книгу в електронній 

(цифровій) формі та вносить відомості до неї 

(крім відомостей про затвердження документації 

із землеустрою, на підставі якої здійснена 

державна реєстрація земельної ділянки, а також 

про власників, користувачів земельної ділянки); 

– відкриває Поземельну книгу в паперовій формі 

шляхом роздрукування за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру відповідної Поземельної 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

тринадцятого 

календарного 

дня з дня 

реєстрації заяви 

у відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 



книги в електронній (цифровій) формі; 

– робить на титульному аркуші документації із 

землеустрою у паперовій формі позначку про 

проведення перевірки електронного документа та 

вносить відомості до Державного земельного 

кадастру; 

– накладає власний кваліфікований електронний 

підпис на документацію із землеустрою та оцінки 

земель подану із заявою в електронній формі; 

– формує витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку на підтвердження 

державної реєстрації земельної ділянки. 

У разі прийняття рішення про відмову у 

державній реєстрації земельної ділянки виконує: 

– формує рішення про відмову у державній 

реєстрації земельної ділянки із зазначенням 

рекомендацій щодо усунення причин, що є 

підставою для такої відмови. 

12 

Підписує витяг з Державного земельного 

кадастру про земельну ділянку або рішення про 

відмову у державній реєстрації земельної ділянки 

та засвідчує свій підпис власною печаткою. 

Засвідчує підписом Державного кадастрового 

реєстратора та скріплює своєю печаткою кожний 

аркуш Поземельної книги в паперовій формі. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 

З 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

календарного 

дня з дня 

реєстрації заяви 

у відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

13. 

Передає витяг з Державного земельного кадастру 

про земельну ділянку, Поземельну книгу в 

паперовій формі або рішення про відмову у 

державній реєстрації земельної ділянки до 

спеціаліста відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру для 

проставлення у системі документообігу позначки 

про виконання послуги та передачі його до 

центру надання адміністративних послуг 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

календарного 

дня з дня 

реєстрації заяви 

у відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

14. 

За бажанням заявника надсилає витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку, документацію із землеустрою та оцінки 

земель разом з електронним документом, 

протоколом його перевірки, рішення про відмову 

у державній реєстрації земельної ділянки 

засобами телекомунікаційного зв’язку на адресу 

Інтернет-сторінки, за якою здійснювалось 

подання заяви. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

календарного 

дня з дня 

реєстрації заяви 

у відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

15. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

позначку про виконання послуги та передає витяг 

з Державного земельного кадастру про земельну 

ділянку, Поземельну книгу в паперовій формі або 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

календарного 

дня з дня 

реєстрації заяви 

у відповідному 



рішення про відмову у державній реєстрації 

земельної ділянки до центру надання 

адміністративних послуг. 

Держгеокадастру структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

16. 

Видача замовнику витягу з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку або 

рішення про відмову у державній реєстрації 

земельної ділянки. 

Ознайомлює замовника з Поземельною книгою у 

паперовій формі та передає підписану 

замовником Поземельну книгу у паперовій формі 

територіальному органу Держгеокадастру. 

Ознайомлює заявника з заявою про державну 

реєстрацію земельної ділянки, сформованою за 

допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру, та передає 

підписану заяву територіальному органу 

Держгеокадастру. 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 

В день звернення 

заявника після 

отримання 

витягу або 

рішення про 

відмову у 

внесенні 

відомостей 

Загальна кількість днів надання послуги – 
14 календарних 

днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 
14 календарних 

днів 

 
 Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України; до суду в порядку, 

встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. 

Відповідно до Тимчасового порядку взаємодії між державними кадастровими реєстраторами 

територіальних органів Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру на період 

реалізації пілотного проекту із запровадження принципу екстериторіальності в державній реєстрації 

земельних ділянок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2020 р. № 455, 

термін виконання скорочується              до 7 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви у 

територіальному органі Держгеокадастру. 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа 

і структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, 

У, 

П, 

З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1. 

Прийом пакета документів суб’єкта звернення: 

заяви про державну реєстрацію обмеження у 

використанні земель,  відповідної документації 

із землеустрою, інших документів, які згідно з 

Порядком ведення Державного земельного 

кадастру є підставою для виникнення, зміни та 

припинення обмеження у використанні земель, 

електронного документа, їх реєстрація в центрі 

надання адміністративних послуг. 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 

Протягом одного 

робочого дня 

(заяви 

реєструються в 

день їх 

надходження в 

порядку 

черговості) 

2. 

Передача пакета документів з заявою 

відповідному структурному підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру. 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 
В день реєстрації 

заяви 

3. 

Прийом пакета документів, реєстрація заяви у 

системі документообігу відповідного 

структурного підрозділу територіального 

органу Держгеокадастру, передача документів 

до Державного кадастрового реєстратора 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 
В день реєстрації 

заяви 

4. 

Перевіряє: 

– форму та зміст заяви; 

– повноваження особи, що звернулася за  

адміністративною послугою; 

– наявність повного пакета документів, 

необхідних для внесення відомостей (змін до 

них); 

– розташування земельної ділянки на території 

дії повноважень Державного кадастрового 

реєстратора; 

– придатність електронного документа для 

проведення його перевірки за допомогою 

програмного забезпечення Державного 

земельного кадастру. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 



5. 

У разі невідповідності поданих документів 

вимогам законодавства формує та підписує 

повідомлення про відмову у прийнятті заяви 

про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру з 

обґрунтуванням підстав відмови, засвідчує свій 

підпис власною печаткою. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 

З 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

6. 

Передає повідомлення про відмову у прийнятті 

заяви про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру (з 

документами, які подавались із заявою) до 

спеціаліста відповідного структурного 

підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру для проставлення у системі 

документообігу позначки про виконання 

послуги та передачі його до центру надання 

адміністративних послуг 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

7. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

позначку про виконання послуги та передає 

повідомлення про відмову у прийнятті заяви 

про внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру (з 

документами, які подавались із заявою) до 

центру надання адміністративних послуг. 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

8. 

Видача замовнику повідомлення про відмову у 

прийнятті заяви про внесення відомостей (змін 

до них) до Державного земельного кадастру (з 

документами, які подавались із заявою). 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 

В день звернення 

заявника після 

отримання 

повідомлення 

про відмову у 

прийнятті заяви 

про внесення 

відомостей (змін 

до них) до 

Державного 

земельного 

кадастру 

9. 

У разі прийняття заяви, вносить до Державного 

земельного кадастру такі дані: 

1) реєстраційний номер заяви; 

2) дата реєстрації заяви; 

3) відомості про особу, яка звернулася із 

заявою; 

4) відомості про Державного кадастрового 

реєстратора, який прийняв заяву. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 



10. 

Внесення до Державного земельного кадастру 

відомостей про обмеження у використанні 

землі. 

Виконує: 

– перевірку електронного документа та у разі 

відповідності поданих документів Порядку 

ведення Державного земельного кадастру за 

допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру вносить 

відомості, які містить електронний документ, до 

Державного земельного кадастру; 

– у разі внесення відомостей (змін до них) до 

Державного земельного кадастру формує за 

допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру за визначеною 

формою витяг з Державного земельного 

кадастру про обмеження у використанні земель 

на підтвердження внесення відомостей до 

Державного земельного кадастру; 

– у разі невідповідності поданих документів 

Порядку ведення Державного земельного 

кадастру за результатами перевірки складає за 

допомогою програмного забезпечення 

Державного земельного кадастру протокол 

проведення перевірки електронного документа 

за визначеною формою та приймає рішення про 

відмову у внесенні відомостей про обмеження у 

використанні земель до Державного земельного 

кадастру 

  

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

тринадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

11. 

Підписує витяг з Державного земельного 

кадастру про обмеження у використанні земель 

або рішення про відмову у внесенні відомостей 

про обмеження у використанні земель та 

засвідчує свій підпис власною печаткою. 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 

З 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

12. 

Передає витяг з Державного земельного 

кадастру про обмеження у використанні земель 

або рішення про відмову у внесенні відомостей 

про обмеження у використанні земель до 

спеціаліста відповідного структурного 

підрозділу територіального органу 

Держгеокадастру для проставлення у системі 

документообігу позначки про виконання 

послуги та передачі його до центру надання 

адміністративних послуг 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 
В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

13. 

Проставляє у системі документообігу 

відповідного структурного підрозділу 

територіального органу Держгеокадастру 

позначку про виконання послуги та передає 

витягу з Державного земельного кадастру про 

обмеження у використанні земель або рішення 

про відмову у внесенні відомостей про 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В 

Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви у 

відповідному 

структурному 



обмеження у використанні земель до центру 

надання адміністративних послуг. 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

14. 

Видача замовнику витягу з Державного 

земельного кадастру про обмеження у 

використанні земель або рішення про відмову у 

внесенні відомостей про обмеження у 

використанні земель. 

Ознайомлює заявника з заявою про державну 

реєстрацію обмеження у використанні земель, 

сформованою за допомогою програмного 

забезпечення Державного земельного кадастру, 

та передає підписану заяву територіальному 

органу Держгеокадастру. 

  

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В 

В день звернення 

заявника після 

отримання 

витягу або 

рішення про 

відмову у 

внесенні 

відомостей 

Загальна кількість днів надання послуги – 14 робочих днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 14 робочих днів 

 

Примітка: дії або бездіяльність посадової особи територіального органу Держгеокадастру, 

адміністратора центру надання адміністративних послуг можуть бути оскаржені до суду в порядку, 

встановленому законом; 

рішення, дії або бездіяльність Державного кадастрового реєстратора можуть бути оскаржені: до 

територіального органу Держгеокадастру на території дії повноважень відповідного Державного 

кадастрового реєстратора, а також до Держгеокадастру, у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України; до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства 

України. 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного 
управління 

Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

ТИПОВА ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 
адміністративної послуги з видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового  

покриву земельної ділянки 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2747-15


 

 № 

з/п 
Етапи послуги Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, У, П, З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 Прийом і перевірка пакету 

документів, реєстрація заяви 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В Протягом 

першого 

робочого дня в 

день 

надходження 

заяви в 

порядку 

черговості 

2 Передача пакету документів 

суб’єкту надання адміністративної 

послуги 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В В день 

реєстрації 

заяви 

3 Прийом пакету документів 

суб’єктом надання 

адміністративної послуги, 

реєстрація заяви в 

територіальному органі 

Держгеокадастру, накладання 

відповідної резолюції і передача 

документів до відділу, 

відповідального за напрям 

контролю за використанням та 

охороною земель 

Спеціаліст 

відповідного 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

Начальник/заступ-

ник начальника 

відповідного 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В В день 

надходження 

заяви в 

порядку 

черговості 

4 Розгляд заяви та поданих 

документів, прийняття рішення 

про видачу/про відмову у видачі 

дозволу на зняття 

Управління з 

контролю за 

використання та 

охороною земель 

В Не пізніше 7 

(3) робочих 

днів з дня 

надходження 

відповідної 

заяви до 

територіаль-

ного органу 

Держгеокада-

стру 

5 Передача адміністратору рішення 

дозвільного органу та перенесення 

родючого шару ґрунту 

Управління 

контролю за 

використання та 

охороною земель 

В Протягом 1 

робочого дня 

після 

прийняття 

рішення 

6 Видача заявнику дозволу на знаття 

та перенесення родючого шару 

ґрунту 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

В Не пізніше 10-

го (5) робочого 

дня 

Загальна кількість днів надання послуги – 10 (5) робочих 

днів 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 10 (5) робочих 

днів 



  

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або 

посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в 

порядку, встановленому законом. 

 Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; 3 – затверджує. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги з видачі витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки 

 

 № 

з/п 
Етапи послуги Відповідальна 

посадова особа, 

структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, У, П, З) 

Термін 

виконання 

(днів) 

1 Прийом та реєстрація заяви 

суб’єкта звернення в центрі 

надання адміністративних 

послуг (крім заяв поданих в 

електронній формі через Єдиний 

державний портал 

адміністративних послуг, у тому 

числі через офіційний веб-сайт 

Держгеокадастру 

(www.land.gov.ua) 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В Не пізніше 

першого 

робочого дня з 

дня надходження 

заяви в порядку 

черговості 

2 Передача заяви відповідному 

структурному підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В В день реєстрації 

заяви 

3 Прийняття заяви (в тому числі Спеціаліст В В день 



заяв поданих в електронній 

формі), реєстрація заяви у 

системі документообігу або в 

системі Державного земельного 

кадастру, передача документів 

до спеціаліста відділу, 

відповідального за напрямок 

оцінки земель або до 

Державного кадастрового 

реєстратора  

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру/ 

Державний 

кадастровий 

реєстратор  

надходження 

заяви в порядку 

черговості 

4 Перевірка наявності відповідної 

технічної документації з 

нормативної грошової оцінки 

земель та сформованої 

земельної ділянки 

Спеціаліст відділу, 

відповідального за 

напрямок оцінки 

земель, який має 

право формувати та 

підписувати 

витяги/Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В Не пізніше 

другого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви в  

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

5 Формування витягу  

з технічної документації про 

нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки (далі – витяг) 

або листа/повідомлення про 

відмову у його видачі 

 

 

Спеціаліст відділу, 

відповідального за 

напрямок оцінки 

земель, який має 

право формувати та 

підписувати 

витяги/Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В 

 

 

 

 

Не пізніше 

другого 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви в  

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

6 Підписання витягу Спеціаліст відділу, 

відповідального за 

напрямок оцінки 

земель, який має 

право формувати та 

підписувати 

витяги/Державний 

кадастровий 

реєстратор 

З 
Не пізніше 

третього 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви в  

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

7 Передача підготовленого листа 

про відмову у видачі витягу 

керівнику відділу, 

відповідального за напрямок 

оцінки земель, на перевірку та 

візування 

Спеціаліст відділу, 

відповідального за 

напрямок оцінки 

земель 

В Не пізніше 

третього 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви в  

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

8 Перевірка та візування листа 

про відмову у видачі витягу 

Керівник відділу, 

відповідального за 

напрям оцінки 

В Не пізніше 

третього 

робочого дня з 



земель дня реєстрації 

заяви в  

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

9 Передача підготовленого листа 

про відмову у видачі витягу 

керівнику структурного 

підрозділу територіального 

органу Держгеокадастру 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В Не пізніше 

третього 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви в  

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

10 Підписання листа/повідомлення 

про відмову. 

начальник/заступник 

начальника 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру/ 

Державний 

кадастровий 

реєстратор  

З Не пізніше 

третього 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви в  

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

11 Передача витягу технічними 

засобами телекомунікацій з 

накладенням кваліфікованого 

електронного підпису (у разі 

подання заяви в електронній 

формі із зазначенням 

необхідності отримання витягу 

в електронній формі) 

 

Державний 

кадастровий 

реєстратор 

В Не пізніше 

третього 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви в  

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

12 Реєстрація витягу або 

листа/повідомлення про відмову 

у видачі витягу у системі 

документообігу відповідного 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру та передача 

витягу або відмови у видачі 

витягу до центру надання 

адміністративних послуг 

Спеціаліст 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В Не пізніше 

третього 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви в  

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

13 Видача замовнику витягу або 

відмови у видачі витягу центром 

надання адміністративних 

послуг 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В Не пізніше 

третього 

робочого дня з 

дня реєстрації 

заяви в  

структурному 



підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

Загальна кількість днів надання послуги – 3 робочих дні 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) – 3 робочих дні 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або 

Державного кадастрового реєстратора та/або посадової особи територіального органу 

Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом. 

Умовні позначки: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; 3 – затверджує. 

 
 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
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управління 
Держгеокадастру у 
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 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги «Видача висновку про погодження документації із землеустрою» 

 

№ 

з/п 

Етапи послуги Відповідальна 

посадова особа і 

структурний підрозділ 

Дія 

(В, У, 

П, З) 

Термін 

виконання  

(днів) 

1 

Реєстрація заяви про погодження 

документації із землеустрою, 

поданої суб’єктом звернення через 

офіційний вебсайт 

Держгеокадастру, у системі 

електронного документообігу 

Відповідальна особа, 

визначена у 

відповідному 

управлінні/відділі 

стурктурного підрозділу 

Головного управління 

Держгеокадастру у   

Черкаській області                 

В 

У день реєстрації 

заяви/ у день 

надходження 

заяви через 

офіційний 

вебсайт 

Держгеокадастру   

2 

Створення викопіювання з 

індексної кадастрової карти 

(плану), на якому відображено 

запроектовану земельну ділянку та 

інформацію про обмеження (у разі 

їх наявності), та внесення до 

системи електронного 

документообігу документації із 

землеустрою в електронній формі, 

засвідченої кваліфікованим 

електронним підписом розробника, 

разом з викопіюванням та 

інформацією про обмеження (у разі 

їх наявності) 

Кадастровий реєстратор/ 

відповідальна особа, 

визначена у 

відповідному 

управлінні/відділі 

стурктурного підрозділу 

Головного управління 

Держгеокадастру у   

Черкаській області                 

В 
У день реєстрації 

заяви 



3 

Вибір за принципом випадковості 

територіального органу 

Держгеокадастру (експерта 

державної експертизи), який 

здійснюватиме погодження 

документації із землеустрою 

Система електронного 

документообігу  
В 

Не пізніше 

другого робочого 

дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру   

4 
Розгляд документації із 

землеустрою 

Експерт державної 

експертизи 
В 

Не пізніше 

п’ятого робочого 

дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру   

5 

Підготовка висновку про розгляд 

документації із землеустрою, 

скріплення кваліфікованим 

електронним підписом,  реєстрація 

у системі електронного 

документообігу 

Експерт державної 

експертизи 
В 

Не пізніше 

сьомого робочого 

дня з дня 

реєстрації заяви у 

відповідному 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру   

6 

Надсилання висновку в електронній 

формі електронною поштою 

суб’єкту звернення або 

уповноваженій особі 

Система електронного 

документообігу 
В 

Протягом одного 

робочого дня 

з дня реєстрації 

висновку  у 

системі 

електронного 

документообігу 

Держгеокадастру, 

але не пізніше 

десятого 

робочого дня 

Загальна кількість днів надання послуги  десять  робочих 

днів 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством)   десять робочих 

днів 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або посадової 

особи Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом. 

   Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує. 
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 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги з видачі рішення про передачу у власність, надання у користування 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення,  

що перебувають у державній власності 

№ 

з/п 

Етапи послуги Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Дія (В, 

У, П, 

З) 

Термін виконання  

(днів) 

1. Приймання та реєстрація 

заяви щодо затвердження 

документації із 

землеустрою, поданої 

суб’єктом звернення 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В Протягом одного 

робочого дня (заяви 

реєструються в день 

їх надходження в 

порядку їх черговості)  

2. Передача заяви та 

документації із 

землеустрою суб’єкту 

надання адміністративної 

послуги 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В В день реєстрації 

заяви 

3. Приймання  та реєстрація 

заяви в територіальному 

органі Держгеокадастру 

Відповідальна особа, 

визначена в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру  

В Не пізніше першого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви 

4. Передача заяви та 

документації із 

землеустрою керівництву 

Відповідальна особа, 

визначена в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

В Не пізніше першого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви  в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру  

5. Накладання відповідної 

резолюції 

Керівництво 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В Не пізніше другого 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

6. Передача заяви та 

документації із 

Відповідальна особа, 

визначена в 
В Не пізніше другого 

робочого дня з дня 



землеустрою керівнику 

відповідного структурного 

підрозділу територіального 

органу Держгеокадастру 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

реєстрації заяви в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

7. Накладання відповідної 

резолюції 

Керівник 

відповідного 

структурного 

підрозділу 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В Не пізніше четвертого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

8. Передача заяви та 

документації із 

землеустрою 

відповідальній особі 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

Відповідальна особа, 

визначена в 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В Не пізніше четвертого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

9. Опрацювання документації 

із землеустрою, зокрема, 

перевірка відповідності 

документації із 

землеустрою вимогам 

законів та прийнятих 

відповідно до них 

нормативно-правових актів 

Відповідальна особа, 

визначена в 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру  

В Не пізніше сьомого 

календарного дня з 

дня отримання  

10. Підготовка рішення про  

передачу у власність, 

надання у користування 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення, що 

перебувають у державній 

власності, або рішення про 

відмову у передачі у 

власність, наданні у 

користування земельних 

ділянок 

сільськогосподарського 

призначення 

Відповідальна особа, 

визначена в 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру  

В Не пізніше 

одинадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

11. Подача рішення про 

передачу у власність, 

надання у користування 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності або  про відмову 

у передачі у власність, 

наданні у користування 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення, заяви та 

документації із 

Відповідальна особа, 

визначена в 

структурному 

підрозділі 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В Не пізніше 

одинадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 



землеустрою керівнику 

структурного підрозділу 

територіального органу 

Держгеокадастру 

12. Подача рішення про 

передачу у власність, 

надання у користування 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності або рішення про 

відмову у передачі у 

власність, наданні у 

користування земельних 

ділянок 

сільськогосподарського 

призначення, заяви та 

документації із 

землеустрою керівництву 

Відповідальна особа, 

визначена в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

В Не пізніше 

дванадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

13. Підпис рішення про 

передачу у власність, 

надання у користування 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності або про відмову 

у передачі у власність, 

наданні у користування 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення  

Керівництво 

територіального 

органу 

Держгеокадастру 

В Не пізніше 

тринадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

14. Реєстрація рішення про 

передачу у власність, 

надання у користування 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності або рішення про 

відмову у передачі у 

власність, наданні у 

користування земельних 

ділянок 

сільськогосподарського 

призначення в системі 

електронного 

документообігу 

Відповідальна особа, 

визначена в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

В Не пізніше 

чотирнадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

15. Передача засвідченої копії 

рішення про передачу у 

власність, надання у 

користування земельних 

ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної 

Відповідальна особа, 

визначена в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

В Не пізніше 

чотирнадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 



власності або про відмову 

у передачі у власність, 

наданні у користування 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення, документації 

із землеустрою, поданої 

суб’єктом звернення, до 

центру надання 

адміністративних послуг 

16. Надання засвідченої копії 

рішення про передачу у 

власність, надання у 

користування земельних 

ділянок 

сільськогосподарського 

призначення державної 

власності або про відмову 

у передачі у власність, 

наданні у користування 

земельних ділянок 

сільськогосподарського 

призначення, документації 

із землеустрою, поданої 

суб’єктом звернення 

Адміністратор 

центру надання 

адміністративних 

послуг 

В Не пізніше 

чотирнадцятого 

календарного дня з 

дня реєстрації заяви в 

територіальному 

органі 

Держгеокадастру 

Загальна кількість днів надання послуги - 14 календарних днів 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -  14 календарних днів 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або 

посадової особи головного управління Держгеокадастру в відповідній області, Головного  управління 

Держгеокадастру у м. Києві можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом. 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує. 
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07 -   ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги з видачі відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою 

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна посадова 

особа і структурний 

підрозділ 

Ді

я 

(В,

 У,

 П,

 З) 

Термін виконання 

(днів) 

1 

Прийом та реєстрація запиту 

суб’єкта звернення в центрі 

надання адміністративних 

послуг 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 
В 

Протягом одного 

робочого дня  

(заяви 

реєструються в 

день їх 

надходження в 

порядку їх 

черговості) 

2 

Передача запиту до 

відповідного управління/відділу 

структурного підрозділу 

Головного управління 

Держгеокадастру у Черкаській 

області або до Головного 

управління Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 
В 

В день реєстрації 

запиту 

3 

Реєстрація запита суб’єкта 

звернення у відповідному 

управлінні/відділі структурного 

підрозділу Держгеокадастру у 

Черкаській області або у 

Головному управлінні 

Держгеокадастру  у Черкаській 

області  поданої суб’єктом 

звернення через центр надання 

адміністративних послуг або 

через офіційний вебсайт 

Держгеокадастру   

Відповідальна особа 

визначена у відповідному 

управлінні/відділі 

структурного підрозділу 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області або до 

Головного управління 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

В 

В день реєстрації 

запиту/ в день 

надходження заяви 

через офіційний 

вебсайт 

Держгеокадастру   

4 

Передача запиту керівництву 

управління/відділу 

структурного підрозділу 

Головного управління 

Держгеокадастру у Черкаській 

області або до Головного 

управління Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

Відповідальна особа 

визначена у відповідному 

управлінні/відділі 

структурного підрозділу 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області або до 

Головного управління 

В 

Не пізніше 

першого робочого 

дня з дня реєстрації 

запиту у 

відповідному 

управління/відділу 

структурного 

підрозділу 



Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

або до Головного 

управління 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

5 
Накладання відповідної 

резолюції 

Керівництво 

управлінні/відділу 

структурного підрозділу 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області або до 

Головного управління 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

В 

Не пізніше другого 

робочого дня з дня 

реєстрації запиту у 

відповідному 

управління/відділу 

структурного 

підрозділу 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

або до Головного 

управління 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області  

6 

Передача запита відповідальній 

особі за ведення Державного 

фонду документації із 

землеустрою для опрацювання 

Відповідальна особа 

визначена у відповідному 

управлінні/відділу 

структурного підрозділу 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області або до 

Головного управління 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

В 

Не пізніше другого 

робочого дня з дня 

реєстрації запиту у 

відповідному 

управлінні/відділу 

структурного 

підрозділу 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

або до Головного 

управління 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

7 

Опрацювання запита, зокрема: 

перевірка наявності 

запитуваних матеріалів у 

Державному фонді 

документації із землеустрою; 

мета отримання матеріалів; 

віднесення запитуваних 

матеріалів до документів з 

обмеженим доступом; 

копія документа, який 

підтверджує право 

уповноваженої особи 

представляти інтереси 

Відповідальна особа за 

ведення Державного 

фонду документації із 

землеустрою 

В 

Не пізніше п’ятого 

робочого дня з дня 

реєстрації запиту у 

відповідному 

управлінні/відділу 

структурного 

підрозділу 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

або до Головного 

управління 



одержувача адміністративної 

послуги (у разі подання запиту 

уповноваженою особою), та 

сканування  матеріалів у разі їх 

відсутності в електронній 

(цифровій) формі  

 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

8 

Підготовка листа щодо видачі 

матеріалів Державного фонду 

документації із землеустрою в 

електронному вигляді, або 

листа про відмову у видачі (у 

разі неможливості надання 

матеріалів Державного фонду 

документації із землеустрою) 

Відповідальна особа за 

ведення Державного 

фонду документації із 

землеустрою 

В 

Не пізніше шостого 

робочого дня з дня 

реєстрації запиту у 

відповідному 

управлінні/відділу 

структурного 

підрозділу 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

або до Головного 

управління 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

9 

Подача листа керівництву 

управління/відділу 

структурного підрозділу 

Головного управління 

Держгеокадастру у Черкаській 

області або Головного 

управління Держгеокадастру  у  

Черкаській області   

Відповідальна особа за 

ведення Державного 

фонду документації із 

землеустрою 

В 

Не пізніше 

восьмого робочого 

дня з дня реєстрації 

запиту у 

відповідному 

управлінні/відділу 

структурного 

підрозділу 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

або до Головного 

управління 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

10 

Підпис листа щодо видачі 

матеріалів Державного фонду 

документації із землеустрою, 

або листа про відмову у видачі 

Керівництво 

управління/відділу 

структурного підрозділу 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області або до 

Головного управління 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

В 

Не пізніше 

дев’ятого робочого 

дня з дня реєстрації 

запиту у 

відповідному 

управлінні/відділу 

структурного 

підрозділу 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

або до Головного 

управління 

Держгеокадастру  у 



Черкаській області   

11 

Реєстрація листа щодо видачі 

матеріалів Державного фонду 

документації із землеустрою, 

або листа про відмову у видачі 

Відповідальна особа 

визначена у відповідному 

управлінні/відділі 

структурного підрозділу 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області або у 

Головному управлінні 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

В 

Не пізніше 

десятого робочого 

дня з дня реєстрації 

запиту у 

відповідному 

управлінні/відділу 

структурного 

підрозділу 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

або до Головного 

управління 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

12 

Передача листа та матеріалів 

Державного фонду 

документації із землеустрою в 

електронному вигляді, або 

листа про відмову у видачі 

адміністратору центру надання 

адміністративних послуг, який 

реєстрував запит суб’єкта 

звернення, у разі подачі запиту 

через офіційний вебсайт 

Держгеокадастру – направлення 

матеріалів Державного фонду 

документації із землеустрою на 

електронну адресу заявника  

Відповідальна особа 

визначена у відповідному 

управлінні/відділі 

структурного підрозділу 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області або у 

Головному управлінні 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

В 

Не пізніше 

десятого робочого 

дня з дня реєстрації 

запиту у 

відповідному 

управлінні/відділу 

структурного 

підрозділу 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

або до Головного 

управління 

Держгеокадастру  у 

Черкаській області   

13 

Видача адміністратором центру 

надання адміністративних 

послуг листа та матеріалів з 

Державного фонду 

документації із землеустрою в 

електронному, або листа про 

відмову у видачі (у разі 

неможливості надання 

матеріалів Державного фонду 

документації із землеустрою) 

Адміністратор центру 

надання адміністративних 

послуг 
В 

Не пізніше 

десятого робочого 

дня з дня реєстрації 

запиту у 

відповідному 

управлінні/відділу 

структурного 

підрозділу 

Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

або до Головного 

управління 

Держгеокадастру  у 



Черкаській області   

Загальна кількість днів надання послуги - 10 робочих днів 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) -  до 10 робочих днів 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг 

та/або посадової особи територіального органу Держгеокадастру можуть бути оскаржені до суду в 

порядку, встановленому законом. 

 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Головного 

управління 
Держгеокадастру у 
Черкаській області 
 28.12.2020 №  146 

 
 

 ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги з проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної 

документації 

 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, У, 

П, З) 

Термін виконання 

(днів) 

1 Приймання об’єкта 

державної експертизи 

(перевірка наявності 

переліку документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, 

відповідно до вимог) 

 

Передача об’єкта державної 

експертизи до Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

(у разі подання в паперовій 

формі) 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В У день надходження 

клопотання (заяви) 

2 Реєстрація об’єкта 

державної експертизи на 

підставі клопотання (заяви) 

замовника, в електронному 

журналі обліку (реєстрації) 

об’єктів державної 

експертизи землевпорядної 

документації 

Відповідальний 

працівник 

експертного 

підрозділу з питань 

проведення державної 

експертизи 

В Не пізніше ніж 

протягом 

наступного 

робочого дня з дня 

одержання 

клопотання (заяви) 

3 Накладання резолюції 

керівництвом Головного 

управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області та 

передача документів до 

експертного підрозділу з 

питань проведення 

державної експертизи 

Керівництво 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

В Не пізніше ніж 

другого робочого 

дня з дня реєстрації 

клопотання (заяви) 



4 Проведення державної 

експертизи, яка включає 

дослідження, перевірку, 

аналіз та оцінку об’єкта 

експертизи на предмет його 

відповідності вимогам 

законодавства, 

встановленим стандартам, 

нормам і правилам. 

Узагальнення результатів 

експертних досліджень та 

підготовка висновку 

державної експертизи щодо 

доцільності затвердження 

землевпорядної 

документації 

Експерти державної 

експертизи 

В Не пізніше 

чотирнадцятого 

робочого дня з дня 

реєстрації 

клопотання (заяви) 

5 Перевірка та підписання 

висновку державної 

експертизи керівником 

експертного підрозділу 

Керівник експертного 

підрозділу 

В Протягом одного 

робочого дня 

6 Передача підготовленого 

висновку державної 

експертизи землевпорядної 

документації керівництву 

Головного управління 

Держгеокадастру в області, 

м. Києві для затвердження 

Відповідальний 

працівник 

експертного 

підрозділу з питань 

проведення державної 

експертизи  

В Протягом одного 

робочого дня  

Затвердження висновку 

державної експертизи 

керівництвом Головного 

управління 

Держгеокадастру в області, 

місті Києві 

Керівництво 

Головного управління 

Держгеокадастру у 

Черкаській області 

З  

7 Реєстрація висновку 

державної експертизи 

землевпорядної 

документації в 

електронному журналі 

обліку (реєстрації) об’єктів 

державної експертизи 

землевпорядної 

документації 

Відповідальний 

працівник 

експертного 

підрозділу з питань 

проведення державної 

експертизи 

В Протягом одного 

робочого дня 

8 Передача висновку 

державної експертизи 

землевпорядної 

документації (разом з 

об’єктом експертизи) 

адміністратору центру 

надання адміністративних 

послуг, який реєстрував 

клопотання заявника 

(у разі отримання послуги в 

Відповідальний 

працівник 

експертного 

підрозділу з питань 

проведення державної 

експертизи 

В У день реєстрації 

висновку 



паперовій формі) 

9 Видача висновку державної 

експертизи землевпорядної 

документації разом з 

об’єктом експертизи 

замовнику 

Адміністратор центру 

надання 

адміністративних 

послуг 

В Не пізніше 

двадцятого робочого 

дня з дня реєстрації 

клопотання (заяви) 

або надсилання висновку 

через систему електронного 

документообігу 

Держгеокадастру на 

електронну адресу 

замовника 

Відповідальний 

працівник 

експертного 

підрозділу з питань 

проведення державної 

експертизи 

В Не пізніше 

двадцятого робочого 

дня з дня реєстрації 

клопотання (заяви) 

Загальна кількість днів надання послуги – 20 робочих днів 

Загальна кількість днів (передбачених законодавством) – 20 робочих днів 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора центру надання адміністративних послуг та/або 

посадової особи головного управління Держгеокадастру в відповідній області, Головного  

управління Держгеокадастру у м. Києві можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому 

законом. 

 

Умовні позначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує. 
 
 


