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Головi Попаснянськоi районноi
державноl адмlнlстрац11 - керlвнику
районноТ вiйськово - цивiльноТ
адмiнiстрацiТ
Роману ВЛАСЕНКУ

На Ваш лист вiд 13.08.2020 J\b01-|8-2404 щодо роботи центру надання
адмiнiстративних послуг, вiдповiдно до ст. |,ч.2 ст. 5 та п.1 ч. 1 ст. 12 Закону
Украiни uПро доступ до публiчноТ iнформацii), вiддiл надання
адмiнiстративних послуг Попаснянськоi районноi державноi адмiнiстрацii
повiдомляе наступне.

1).Чи надаються через вищезазначенi LIНАП Bci адмiнiстративнi послуги
передбаченi Перелiком?
Так, надаються.

л}
з/п

Вид адмiнiстративноi послуги

1 ,.Щержавна реестрацiя створення юридичноi особи (KpiM громадського
формування)

2. !ержавна ресстрацiя включення вiдомостей про юридичну особу, зареестровану
до 1 липня 2004 року, вiдомостi про яку не мiстяться в €диному державному
peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань
(KpiM громадського формування)

J. Щержавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в
€диному державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та
громадських формувань, у тому числi змiни до установчих документiв юридичноi
особи (KpiM громадського формування)

4. .Цержавна ресстрацiя переходу юридичноТ особи на дiяльнiсть на пiдставi
модельного статуту (KpiM громадського формування)

5. .Щеря<авна ресстрачiя
дiяльнiсть на пiдставi
формування)

переходу юридичноТ особи з модеJlьного статуту на
власного установчого документа (KpiM громадського

6. .щержавна реестрацiя рiшення про видiл юридичноi особи (kpiM громадського
формування)

7. Щержавна реестрацiя рiшення про припинення юридичноТ особи в результатi if
реорганiзачiТ (KpiM громадського формування)

8. flержавна ресстрацiя рiшення про вiдмiну рiшення про припинення юридичноТ
особи (KpiM громадського формування)

leL



V 9. !ержавна реестрацiя змiни складу KoMicii з припинення (KoMicii з реорганiзацiТ,
лiквiдацiйноi KoMicii) юридичноi особи (KpiM громадського формування)

10. .Щержавна реестрацiя припинення юридичноi особи в результатi iT лiквiдацii
(KpiM громадського формування)

ll .Щержавна реестраuiя рiшення про припинення юридичноi особи (KpiM
громадського формування)

|2. .Щержавна ресстрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноi особи
13. Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про вiдокремлений пiдроздiл юридичноТ

особи (KpiM громадського формуванtlя)
|4. .Щержавна ресстраuiя припинення вiдокремленого пiдроздiлу юридичноТ особи

(KpiM громадського формування)
15. !ержавна ресстрацiя включення вiдомостей про фiзичну особу - пiдприемця,

зареестровану до 1 липня 2004 року, вiдомостi про яку не мiстяться в единому
державному peecTpi юридичних осiб, фiзи.tних осiб-пiдприсмцiв та громадських
формувань

16. ffержавна ресстраuiя фiзичноТ особи - пiдприсмця,
державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних
громадських формувань

|]. пiдприемця, що
фiзичних осiб -

Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про фiзичну особу
мiстяться в единому державному pe€cTpi юридичних осiб,
пiдприсмцiв та громадських формувань

18. flержавна реестрачiя припинення фiзичноТ особи - пiдприсмця,
Слиному державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб -
громадських формувань

що мlстяться в

пiдприсмшiв r,a

19. Видача витягу з Сдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемцiв та громадських формувань

20, Видача локументiв, що мiститься
особи, громадського формуванIIя,
особи - пiдприсмця

в ресстрацiйнiй справi вiдповiдноТ юридичноТ
що не мас статусу юридичноТ особи, фiзичноi

2| Виправлення помилок, допущених у вiдомостях единого державного ресстру
22. .Щержавна реестрачiя iншого (вiдмiнного вiд права власностi) речового права на

нерyхоме майно
2з. Заборона вчинення реестрачiйних дiй
24. Внесення змiн до записiв .Щержавного реестру речових прав на нерухоме майно

та Тх обтяжень
25, Взяття на облiк безхазяйного нерухомого майна
26. !ержавна реестраuiя права власностi на нерухоме майно
27, !ержавна ресстрацiя обтяжеtlь речових IIрав на lIepyxoмe майно

28. Надання iнформацii з flержавного реестру речових прав на нерухоме майно
29. Скасування запису !ержавного реестру речових прав на нерухоме майно,

скасування державноТ реестрацii речових прав на нерухоме майно та ix обтяжень,
скасування рiшення державного ресстратора

30. Погодження проекту землеустрою щоло вiдведення земельноТ дiлянки
зl Надання мiстобулiвних умов та обмеrкень забулови земельноТ дiлянки
з2. надання буд вельного паспорту забудови земельноТ дiлянки
JJ. внесення зм н до будiвельного паспорту забудови земельноТ дiлянки
з4, Надання паспорту прив'язки тимчасовоi спорули

35. Проловження строку дii паспорту прив'язки тимчасовоi споруди
з6. Переоформлення паспорту прив'язки тимчасовоТ споруди



з7, Внесення змiн до паспорту прив'язки тимчасовоi спорули

з8. Погодження проекту землеустрою щодо встановлення та змiни меж сiл, селищ,

районiв, районiв у MicTax та MicT

з9. Погодження технiчноi документацii iз землеустрою щодо проведення
iнвентаризацii земель

40. Iнформачiя щодо вiдповiдностi мiсця розташування вимогам державних
будiвельних норм

4l рiшення щодо мiсця проживання ма-гlолiтньоi дитини та щодо участi у вихованнi
дитини того з батькiв, хто проживас окремо вiд неi

42. Висновок про доцiльнiсть (недоцiльнiсть) встановлення опiки, пiклування та
вiдповiднiсть його iHTepecaM дитини

4з, Висновок про доцiльнiсть (нелочiльнiсть) повернення дитини батькам, опiкуну,
пiклувальнику тоtцо

44. Висновок щодо доцiльностi (недоцiльностi) поновлення батькiв у батькiвських
правах

45, Видача дозволу на перере€страцiю дитини
46, Рiшення про надання дозволу

пологового булинку або iншого
батьки дитини

бабi. дiду, iншим родичам дитини забрати iT з

закjIаду охорони здоров'я, якщо цього tlе зробили

47. Надання дозволу на звiльнення з роботи працiвника молодше l8 poKiB
48. Висновок щодо доцiльностi скасування усиновлення
49. Рiшення про створення дитячого будинку сiмейного типу
50. Видача дозволу на змiну прiзвища, iм'я, по батьковi дитини
5l Рiшення про утворення прийомноТ ciM'T

52, ,Щержавна ресстрацiя земельноI дiлянки з видачею витягу з .Щержавного
земельного кадастру

53. Внесення до Державного земельного кадастру вiдомостей (змiн ло них) про
земельну дiлянку

54. Внесення до ,Щерх<авного земельного кадастру вiдомостей (змiн до них) про землi
в межах територiй адмiнiстративно-територiальних одиниць з видачею витягу

55. Внесення до ,Щержавного земельного кадастру вiдомостей про обмеження у
використаннi земель, встановленi безпосередньо законами та прийнятими
вiдповiдно до них норN{ативно-правовиN{и актами, з видачею витягу

56. Внесення до Державного
земельноТ дiлянки, на яку
витягу

земельного кадастру вiдомостей про межi частини
поширюк)ться права суборенли, cepBiTyTy, з t]идачеIо

57. Виправлення технiчноТ помилки у вiдомостях з ,Щержавного земельного кадастру,
допущеноi органом, що здiйснюе його ведення, з видачею витягу

58. надання вiдомостей з.щержавного земельного кадастру у формi:
l) витягу з.Щержавного земельного кадастру про:
землi в межах територiТ адмiнiстративно-територiальних одиниць
обмеження у використаннi земель
земельну дiлянку
2) довiдки, що мiстить узагальнену iнформацiю про землi (територii)
3) викопiювань з кадастровоТ карти (плану) та iншоТ картографiчноТ документацiТ
4) копiй докупtентiв, що створюються пiд час ведення Щержавного земельного
кадастру



59. Видача довiдки про:
1) наявнiсть та розмiр земельноi частки (паю)
2) наявнiсть у ,Щержавному земельному кадастрi вiдомостей про одержання у
власнiсть земельноi дiлянки у межах норм безоплатноi приватизацiТ за певним
видом iT цiльового призначення (використання)

60. Видача вiдомостей з документацiТ iз землеустрою, що включена ло .Щержавного

фонду документацiТ iз землеустрою

бl Видача довiдкй з державноТ статистичноТ звiтностi про HarIBHicTb земель та

розподiл ix за власниками земель, землекористувачами, угiддями

62, Видача витягу з технiчноi документацii про нормативну грошову оцiнку
земельноi дiлянки

63. Щерrтtавна ресстраuiя створення громадського об'сднання
64. !ержавна реестрачiя вкJIючення вiдомостей про громадське об'€днання,

заресстроване до 01 липня 2004 року, вiдомостi про яке не мiстяться в Сдиному
державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських
формувань

б5. Щержавна
мiстяться в

ttiдприсмцiв
документiв

реестрацiя змiн до вiдомостей про громадське об'еднання, що
Слиrrому державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних осiб *

та громадських формувань, у тому числi змiн до установчих

66. Щержавна реестрацiя рiшення про видiл громадського об'сднання

67. !ержавна реестрацiя рiшення про припинення громадського об'еднання
б8. .Щержавна реестрацiя рiшення про вiдмiну рiшення про припинення

громадського об'еднання

69. !ержавна реестрачiя змiни складу KoMiciT з припинення (KoMiciT з реорганiзацiТ,
лiквiдацiйноi KoMicii) громадського об'еднання

70. .Щержавна ресстрацiя припинення громадського об'сднання в результатi його
лiквiдацiТ

7| .Щержавна реестрачiя припинення громадського об'еднання в результатi його
реорганiзачii

72. ,Щержавна ресстрацiя створення вiдокремленого пiдроздiлу громадського
об'еднання

-аlэ. ,щержавна реестраuiя внесення змiн :to вiдомостей про вiлокремлений пiлрозлiл
громадського об'еднання

74. .Щержавна ресстрацiя припинення вiдокремленого пiдроздiлу громадського
об'еднання

75. ,Щержавна реестрацiя створення творчоТ спiлки, територiального осередку
творчоi спiлки

76. Щержавна ресстрачiя вклIочеtlня вiдомостей
осередок творчоТ спiлки, заресстрованi до 0l
не мiстяться в Сдиному державному peccTpi
пiдприемцiв та громадських формувань

про творчу спiлку, територiальний
липня 2004 року, вiдомостi про якi
юридичних осiб, фiзичних осiб -

77. ,Щержавна ресстрацiя змiн до вiдомостей про творчу спiлку, територiальний
осередок творчоi спiлки, що мiстяться в €диному державному peecTpi юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських формувань, у тому числi змiн
ло установчих документiв



V
]8. ,Щержавна реестрацiя рiшення про припинення творчоi спiлки, територiа_tlьного

осередку творчоi спiлки

79. .Щержавна ресстрацiя змiни складу KoMiciT з припинення (KoMicii з реорганiзацiТ,
лiквiдацiйноТ KoMiciT) творчоТ спiлки,

80. .Щержавна ресстрацiя припиненtlя тlзорчоТ спiлки, територiального осередку
творчоТ спiлки в результатi лiквiдацiТ

81 Щержавна реgстрацiя припинення творчоi спiлки, територiального осередку
творчоi спiлки в результатi реорганiзацiТ

82, .Щержавна ресстрачiя включення вiдомостей про професiйну спiлку, об'еднання
професiйних спiлок, органiзачilо професiйних спiлок, заресстрованi до 01 липня
2004 року, вiдомостi про якi tle мiстяться в Сдиному державному peecTpi
юридичних осiб, фiзичних осiб - ltiдприсмцiв та громадських формувань

83. Щержавна реестрацiя створення професiйноi спiлки, органiзацii професiйних
спiлок, об'еднання професiйних спiлок

84. !ержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про професiйну спiлку, органiзачiю
професiйних спiлок, об'сднання професiйних спiлок, що мiстяться в €линому
лер}кавному peccTpi юридичних осiб. фiзичних осiб - пiдприсмцiв та громадських
формувань, у тому числi змiн до установчих докумеtlтiв

85. .Щержавна ресстрацiя рiшення про припинення професiйноi спiлки, органiзачii
професiйних спiлок, об'сднання професiйних спiлок

86. Щержавна ресстрацiя змiни складу
лiквiдацiйноI KoMicii) професiйноТ
об'еднаttня професiйних спiлок

KONIlcll з припиIlення
спiлки. органiзаuiТ

(KoMiciT з реорганiзаuiТ,
професiйних спiлок,

87. .Щержавна ресстрацiя припинення професiйноТ спiлки, органiзацii професiйних
спiлок, об'сднання професiйних спiлок

88. ,Щержавна реестрацiя припинення професiйноi спiлки, органiзацii професiйних
спiлок, об'еднання професiйних спiлок в результатi реорганiзацiТ

89. Щержавна реестрачiя включення вiдомостей про структурне утворення
полiтичноi партii, зареестроване до 01 липня 2004 року, вiдомостi про яке не
мiстяться в единому державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприсмцiв та громадських формувань

90. Щержавна ресстрачiя створеIrня структурIIого утвореtlня полiтичноТ партiТ
9l .Щержавна ресстрацiя змitt до вi.,lоьtос,гей про структурне у,гворення ttолir,ичtltli'

партiТ, що мiстяться в Сдигrому державному peccTpi юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань

92. .Щержавна реестрацiя рiшення про припинення структурного утворення
полiтичноТ партii

93. ,Щержавна ресстрачiя змiтtи складу KoMiciT з припиIlення (KoMiciT з реорганiзацiТ,
лiквiдацiйноТ KoMiciT) структурного утI]орення полiтичноi партiТ

94. .Щеряtавна ресстрацiя припиIIення структурного утворення полiтичноТ партiТ в

результqтi його лiквiдацii
95. Щержавна реестрацiя припинення структурного уtворення полiтичноi партii в

результатi його реорганiзацii
96. .ЩеРЖавна реестрацiя включення вiдомостей про органiзацiю роботолавuiв

об'еднання органiзацiй роботодавцiв, заресстрованi до 0l липня 2004 року
вiдомос'гi llpo якi не мiстя,гься в Сдиному державному peccTpi юридичних осiб
фiзичних осiб - пiдприемцiв та гроп{адських формувань

97. Щерrкавна ресстрацiя
органiзацiй роботолавцiв

створення органiзацii роботодавцiв, об'сднання
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98. Щержавна реестрацiя змiн до вiдомостей про ор.анiзачilо робоrодаuчiц

об'еднання органiзацiй роботодавцiв, що мiстяться в Сдиношлу дер}кавному
peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань,
у тому числi змiн до установчих документiв

99. ,Щержавна реестрацiя
об'еднання органiзацiй

рiшення про припинення органiзацii роботодавцiв,
роботодавцiв

100. .Щержавна ресстрацiя змiни складу KoMicii з припинення (KoMicii з реорганiзацiТ,
лiквiдацiйноi koMicii) органiзацii роботодавцiв, об'еднання органiзацiй
роботодавцiв

10l Щержавна реестрацiя припинення органiзацii
органiзацiй роботодавцiв в результатi лiквiдацii

роботодавцiв, об'сднання

l02. .щержавна реестрацiя припинення органiзацiт роботодавцiв, обосднання
органiзацiй роботодавцiв в результатi реорганiзаuiТ

103. ,Щержавна реестрацiя статуту територiальноi громади

104. Щержавна ресстрацiя змiн до статуту територiальноi громади

1 05. видача дублiката свiдоцтва про державну реестрацiю статугу територiальноi
громади

106. Скасування державноi ресстрацii статуту територiальноi громади

107. Ресстрацiя декларацii вiдповiдностi матерiально-технiчноi бази суб'екта
господарювання вимогам зqконодавства з питань пожежноi безпеки

108. Вклеювання до паспорта громадянина Украiни фотокартки при досягненнi
громадянином 25- i 45- рiчного BiKy

109. Оформлення та видача паспорта громадянина Украiни
1 10. оформлення та видача або обмiн паспорта громадянина Украiъи для виiъду за

кордон
111 Видача висновку про погодження документацii iз землеустрою
||2. Державна ресстрацiя обмежень у цикористаннi земель з видачою витяry

2) Чи надаються вищез€вначеними LЦ]АП адмiнiстративнi послуги
соцiального характеру?
Так, надаються (iнформацiя, стосовно роботи Щентру за сiчень - червень
2020 року, додаеться)
3) Чи наДаЮться вищезазначеними IIFIАП пенсiйнi послуги та послуги у
сферi зайнятостi?
Hi, не надаються.
4) ЧИ yTBopeHi вiддаленi робочi мiсця адмiнiстраторiв вищезазначених
tц]Ап?

Ще Не yTBopeHi вiддаленi робочi мiсця адмiнiстраторiв, €lле робота щодо ix
утворення активно ведеться.

5) ЯКа КiЛькiсть адмiнiстративних послуг була надана вищез€вначеними
I_Щ]АП протягом 20|9 року та б мiсяцiв 2020 року?
(iнформацiя, стосОвно робОти ЩентРу за сiчеНь - червень 2020 року, додасться)

З метою оптимiзацii системи надання адмiнiстративних послуг
РОЗПОРЯДЖеННЯМ ГОЛОВи раЙонноi державноТ адмiнiстрацii - керiвника районноI
ВiЙСьково-цивiльноi адмiнiстрацii вiд 10.04.2020 М б70 <Питання надання
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адмiнiстративних послуг)>, Bci функцiональнi повноваження з забезпечення
надання адмiнiстративних послуг органiв виконавчоi влади та iнших
адмiнiстративних послуг переданi Виконкому ПопаснянськоТ MicbKoi ради, код
ердпоу 405|744.

Вiддiл надання адмiнiстративних послуг Попаснянськоi районноi
державноi адмiнiстрацii Луганськоi областi повiдомляе, що вiдповiдно до
розпорядження голови райдержадмiнiстрацii - керiвника вiйськово - цивiльноi
адмiнiстрацii вiд 03.08.2020 J\b952 кПро внесення змiн до структури
попаснянськот районноi державноi адмiнiстрацii> юридична особа вIдлл
НАДАНIUI АДМIШСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ПОПАСFUIНСЬКОI
РАЙоНноi дЕр)ItАвноi АдмIнIстрАцII лугАнськоТ оБлдстI, код
срдпоу 40826427 пiдлягас припиненню в результатi лiквiдацiТ у
встановленому законодавством порядку.

Рiшенням Попаснянськоi MicbKoi ради вiд 02.О4.2О20року }ф 113/5
створений L{eHTp надання адмiнiстративних послуг виконавчого KoMiTeTy
попаснянськот Micbkoi ради, якiй повнiстю забезпечус надання
адмiнiстративних послуг у вiдповiдностi з перелiком адмiнiстратицних послуг,
затвердженим Засновником Щентру та включае адмiнiстративнi послуги
органiв виконавчоi влади, перелiк яких затверджусться Кабiнетом MiHicTpiB
УкраiЪи.

З повагою,
начальник

Олена Косmрова,
mел. 0б340В979б

Iрина СКЛЯРОВА

ffi"--"a



Додаток до листа

"iд/,/оr.иМ* 
%/

IНФОРМАЦIЯ
про робоry центру надання адмiнiстративних послуг
при Попаснянськiй районнiй державнiй адмiнiстраuii

за сiчень - червеtIь мiсяць 2020

HadaHttя Kol lсу.цl,шацiit з пuпtаtt ь:
-отримання витягу з ДЗК;
-отримання довiдки про наявнiсть земельноТ дiлянки;
-отримання витягу про нормативно-грошову оцiнку земельноТ дiлянки;
-отримання паспорту забудови;
-отримання висновку про доцiльнiсть усиновлення;
-отримання висновку щодо поновлення батькiв у батькiвських правах;
-реестрацiя юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприсмцiв
-оформлення заяви для ресстрацiТ громадських об'сдttань
-лер)кавна ресстрацiя права власностi, iнших речових прав та Тх обтяжень

- вклеювання до паспорта громадянина УкраТни фотокартки при досягненнi
рiчного BiKy

- оформлення паспорта громадянина УкраiЪи та паспорта громадянина
кордон

громадянином 25- i 45-

УкраТни для виТзду за

Суб'екmu наdання
аdм iH iсmраmuв н ttx послуz З по,tапlку 20]9

року

З почапtку
2020 року

Темп
росm

У,
о//о

Прийtтято заяв Прийнято
з€UIв

Надано
адмiн
послуг

Вiддiл мiстобулування та
архiтектури РЩА 19 1б

Служба у справах дiтей РДА 2 0
Вiддiл !ержгеокадастру 1302 511

Вiддiл надання адмiнiстративних
послуг 532 662

- ре€сmрацiя бiзнесу 196 192

- Dессmпачiя Dечово?о пDо.ва, 2,9 ] 12б
- вчmяz з ЛЗК 51 11

Головне територiальне управлiння
юстицiТ з 2

рв удмс 575 б10
вк.,lеловаllllя фоlпо l29

- па.с,порm за корdон 4зз
- паспорm ID 48

ВСъоГо: 2433 1801
Електроннi послугrt

В iддiл !ержгеокадастру 828 |26ll

306Z


