
 Р І Ш Е Н Н Я

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

від 13 квітня 2021 року                                                                                         № 206

Про затвердження Переліку адміністративних
послуг, які надаватимуться на віддалених 
робочих місцях адміністраторів/працівників
Центру надання адміністративних послуг
у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 52, 59 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  статтею  8  Закону  України
«Про  адміністративні  послуги»,  статтею  1  Закону  України  «Про  Перелік
документів  дозвільного  характеру  у  сфері  господарської  діяльності»,
розпорядженням Кабінету  Міністрів  України  від  16  травня  2014  року  № 523-р
«Деякі  питання  надання  адміністративних  послуг  органів  виконавчої
влади  через  центри  надання  адміністративних  послуг»,  на  виконання
пункту  3  рішення  Кропивницької  міської  ради  від  16  грудня  2020  року  №  29
«Про  затвердження  Регламенту  Центру  надання  адміністративних  послуг  у
форматі  «Прозорий  офіс»  міста  Кропивницького»,  з  метою  упорядкування
діяльності Центру надання адміністративних послуг у форматі «Прозорий офіс»
міста Кропивницького, визначення єдиних стандартів та вимог до обслуговування
відвідувачів Виконавчий комітет Кропивницької міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити  Перелік  адміністративних  послуг,  які  надаватимуться  на
віддалених  робочих  місцях  адміністраторів/працівників  Центру  надання
адміністративних  послуг  у  форматі  «Прозорий  офіс»  міста  Кропивницького,  в
редакції, що додається.

Секретар міської ради                                                                        Олег КОЛЮКА

Євгеній Котан 30 87 90



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Виконавчого комітету
Кропивницької міської ради
13 квітня 2021 року   № 206

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, які надаватимуться

на віддалених робочих місцях адміністраторів/працівників
Центру надання адміністративних послуг 

у форматі «Прозорий офіс» міста Кропивницького

№
п/п

Назва адміністративної послуги
Орган, що надає адміністративну

послугу

1 2 3

1. 
Надання (внесення змін до) будівельного паспорта забудови земельної 
ділянки

Управління містобудування та 
архітектури Кропивницької міської
ради

2. 
Надання викопіювання із топографічної зйомки м. Кропивницького М 1:2000,
викопіювання із схеми зонування території М 1:5000, 
Генерального плану м. Кропивницького М 1:5000

3. 
Надання висновків щодо відчуження або передачі пам'яток місцевого 
значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у 
володіння, користування або управління

4. Встановлення пріоритету на місце розташування рекламного засобу

5. 
Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами або відмова у його 
наданні

6. Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами

7. Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами
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8. Скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами

9. 
Надання містобудівних умов та обмежень для проєктування об'єкта 
будівництва

10. 
Присвоєння адреси щодо об'єкта будівництва/закінченого будівництвом 
об'єкта, коригування адреси щодо об'єкта будівництва

11. Зміна адреси щодо закінченого будівництвом об'єкта

12. 
Підготовка проєктів рішень Виконавчого комітету Кропивницької міської 
ради щодо переведення жилих квартир (будівель) у нежилі та нежилих 
приміщень (будівель) у жилі

13. Погодження місця розміщення тимчасової споруди

14. Оформлення паспорта прив'язки тимчасової споруди

15. 
Надання висновку про погодження проєкту землеустрою щодо відведення 
земельної ділянки

16. 
Переведення дачних і садових будинків, що відповідають державним 
будівельним нормам, у жилі будинки

17. 
Рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки в оренду, у власність, в постійне користування 

Управління земельних відносин та 
охорони навколишнього 
природного середовища 
Кропивницької міської ради18. 

Рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки в оренду, у власність, в постійне користування

19. 
Рішення про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки шляхом зміни цільового призначення

20. 
Рішення про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 
ділянки шляхом зміни цільового призначення

21. 
Дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення меж земельної ділянки в оренду, у власність, в постійне 
користування
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22. 
Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки та передачу її в оренду, у 
власність, в постійне користування

23. Рішення про поновлення (продовження) договору оренди земельної ділянки

24. Рішення про припинення права користування земельною ділянкою

25. Рішення про внесення змін до рішення міської ради з земельних питань

26. Рішення про продаж земельної ділянки

27. 
Оформлення договорів оренди землі: первинний, поновлення, припинення 
(розірвання) та внесення змін

28. 
Витяг з протоколу комісії по визначенню та відшкодуванню збитків 
власникам землі та землекористувачам

29. Надання акта обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню

30. Надання ордера на видалення зелених насаджень

31. Витяг з протоколу комісії по розгляду земельних спорів

32. Рішення про надання дозволу на поділ чи об'єднання земельних ділянок

33. 
Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 
поділу чи об'єднання земельних ділянок

34. 
Рішення про надання дозволу на передачу в суборенду орендованої земельної
ділянки (або її частини)

35. 
Надання дозволу на використання природних ресурсів у межах територій та 
об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

36. 
Рішення про передачу у власність, надання у постійне користування та 
оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або у комунальній 
власності

37. Рішення про продаж земельних ділянок державної та комунальної власності
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38. 
Взяття громадян на квартирний облік за місцем проживання та зняття з 
обліку

Відділ ведення обліку житла 
Кропивницької міської ради

39. 
Надання довідки про перебування на квартирному обліку при міськвиконкомі
за місцем проживання

40. 
Затвердження спільних рішень адміністрації та профспілкового комітету про 
надання жилих приміщень працівникам, які перебувають на обліку за місцем 
роботи

41. 
Затвердження спільних рішень адміністрації та профспілкових комітетів про 
взяття громадян на квартирний облік за місцем роботи

42. 
Видача облікових карток тимчасового порушення елементів благоустрою, 
пов'язаних з проведенням земляних та/або ремонтних робіт

Спеціалізована інспекція 
Кропивницької міської ради

43. 
Видача дозволу на порушення об'єктів благоустрою, пов'язаних з 
проведенням земляних та/або ремонтних робіт

44. Надання копій/витягів з рішень Кропивницької міської ради
Управління апарату Кропивницької
міської ради

45. Надання копій/витягів з рішень виконавчого комітету міської ради Загальний відділ Кропивницької 
міської ради46. Надання копій/витягів з розпоряджень міського голови

47. 
Надання карток обліку об'єкта та довідок про розміщення об'єкта, 
підприємств торгівлі, ресторанного господарства та надання послуг на 
території міста Кропивницького

Департамент з питань 
економічного розвитку, торгівлі та 
інвестицій Кропивницької міської 
ради

48. 
Надання дозволу на влаштування індивідуального опалення в квартирах 
багатоповерхових житлових будинків

Міжвідомча комісія з розгляду 
питань відключення від мереж 
центрального опалення та гарячого
водопостачання49. 

Затвердження актів про відключення квартир від внутрішньобудинкових 
мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання
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50. 
Надання довідок соціально-правового характеру, копій та витягів з 
документів, які надаються фізичним та юридичним особам міста 
Кропивницького

Архівний відділ Кропивницької 
міської ради

51. Реєстрація та/або зняття з реєстрації місця проживання особи Департамент надання 
адміністративних послуг 
Кропивницької міської ради

52. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно

53. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно

54. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна

55. Скасування записів про державну реєстрацію прав

56. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

57. 

Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно у зв'язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та 
суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав 
на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно, які не пов'язані з проведенням державної 
реєстрації прав

58. 
Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно у зв'язку з допущенням технічної помилки з вини державного 
реєстратора прав на нерухоме майно

59. 
Внесення змін до записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно у зв'язку з допущенням технічної помилки не з вини державного 
реєстратора прав на нерухоме майно

60. Державна реєстрація обтяження права на нерухоме майно

61. 
Реєстрація заяви власника об'єкта нерухомого майна про заборону вчинення 
реєстраційних дій

62. Державна реєстрація фізичної особи-підприємця
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63. 
Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи
– підприємця за її рішенням

64. 
Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських формувань

65. 
Видача посвідчень батьків багатодітної сім'ї та посвідчень дитини з 
багатодітної сім'ї

Управління молоді та спорту 
Кропивницької міської ради

66. 
Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт / про 
зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

Управління Державного 
архітектурно-будівельного 
контролю Кропивницької міської 
ради

67. 

Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо 
об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта / 
про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт 
щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 
паспорта

68. 

Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо 
об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з 
незначними наслідками (СС1) / про зміну даних у повідомленні про початок 
виконання будівельних робіт, щодо об'єктів, що за класом наслідків 
(відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

69. 

Реєстрація заяви про внесення змін до декларації про готовність до 
експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного 
паспорта / декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом 
наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками 
(СС1) / декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого 
об'єкта, на який визнано право власності за рішенням суду

70. Реєстрація повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про 
початок виконання підготовчих/ будівельних робіт
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71. 
Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво 
якого здійснено на підставі будівельного паспорта

72. 
Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта, що за класом 
наслідків (відповідальності) належить до об'єктів з незначними наслідками 
(СС1)

73. 
Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого 
об'єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду

74. 
Реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації, згідно з наказом 
від 03.07.2018 р. № 158, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
28 серпня 2018 року за № 976/32428

75. 
Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку 
земельної ділянки

Головне управління 
Держгеокадастру у 
Кіровоградській області

76. 
Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 
кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею 
витягу

77. 

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про 
наявність у Державному земельному кадастрі відомостей про одержання у 
власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за 
певним видом її цільового призначення (використання)

78. 
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про земельну ділянку

79. 
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про землі в межах території 
адміністративно-територіальних одиниць

80. 
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з 
Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель
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81. 
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідки, що 
містить узагальнену інформацію про землі (території)

82. 
Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 
викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, 
кадастрової карти (плану)

83. 
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у 
використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них 
нормативно-правовими актами, з видачею витягу

84. 
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 
земельну ділянку

85. 
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про 
землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею 
витягу

86. 
Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 
земельного кадастру

87. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу

88. 
Видача довідки з державної статистичної звітності про наявність земель та 
розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями

89. 
Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі частини 
земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з 
видачею витягу

90. 
Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 
Державного фонду документації із землеустрою
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91. Державна реєстрація народження Відділ державної реєстрації актів 
цивільного стану у 
Кіровоградській області 
управління державної реєстрації 
Південно-Східного 
міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Дніпро)

92. Державна реєстрація шлюбу

93. 
Державна реєстрація розірвання шлюбу за спільною заявою подружжя, яке не
має дітей

94. Державна реєстрація зміни імені

95. 
Внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та 
анулювання

96. Комплексна послуга «єМалятко»
Органи державної влади, органи 
місцевого самоврядування в межах
повноважень, визначених законом

97. Надання допомоги у зв'язку из вагітністю та пологами Управління соціального захисту 
населення виконавчого комітету 
Фортечної районної у місті 
Кропивницькому ради

98. Надання допомоги при народженні дитини

99. Надання допомоги при усиновленні дитини

100. Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

101. Надання допомоги на дітей одиноким матерям

102. Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям

103. 
Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та
дітям з інвалідністю

104. 
Надання надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми 
з інвалідністю

105. 
Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю

106. Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 
проживання їх не відоме
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107. 

Надання державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення батькам вихователям і 
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 
сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за 
дитиною»

108. 

Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою 
з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком 
лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього 
догляду, на догляд за нею

109. Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

110. 
Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг (крім субсидії на придбання скрапленого газу, твердого 
та рідкого пічного побутового палива)

111. 
Надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива

112. 
Надання одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання 
України «Мати-героїня»

113. 
Надання допомоги на поховання дітей з інвалідністю, осіб з інвалідністю з 
дитинства, осіб, які не мають права на пенсію, та осіб з інвалідністю

114. Надання соціальної допомоги дітям померлого годувальника

115. 
Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, 
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 
виплату

116. Видача довідок про отримання (неотримання) допомоги

117. 
Оплата послуг патронатного вихователя та виплата соціальної допомоги на 
утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя
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118. 

Надання допомоги на дітей, хворих на тяжкі перинатальні ураження нервової
системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 
онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч,
тяжкі психічні розлади, цукровий діабет пешого типу(інсулінозалежний), 
гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня, на дитину, яка 
отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги, яким не встановлено інвалідність

119. 
Bідшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 
«муніципальна няня»

120. Надання державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях

121. 
Надання одноразової матерiальної допомоги особам, які постраждали від 
торгівлі людьми

122. Надання державної соціальної допомоги на догляд

123. 
Виплата на дітей фізичним особам-підприємцям, які обрали систему 
оподаткування і належать  до першої та другої групи платників єдиного 
податку

124. Надання одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»

125. Зміна рахунку в установі уповноваженого банку

126. Зміни, які відбулися в отримувача соціальної допомоги

Директор департаменту надання адміністративних послуг                                                         Олександр НІКІТЕНКО


