
 
УКРАЇНА 

Бібрська міська рада 

Львівського району Львівської області 

XXII сесія VIIІ скликання  

Р І Ш Е Н Н Я 

28 жовтня 2022 року        № 3726 

м. Бібрка 

 

Про внесення змін до рішення Бібрської міської ради № 76 від 29.01.2021 року 

Враховуючи зміни в чинному законодавстві, з метою надання якісних та вчасних 

адміністративних послуг, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності», «Про Перелік документів дозвільного характеру», Переліком адміністративних 

послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, 

затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України № 523 від 16.05.2014 р., Бібрська 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 
1. Внести зміни в рішення Бібрської міської ради № 76 від 29.01.2021 року «Про затвердження 

переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг 

Виконавчого комітету Бібрської міської ради», а саме в додаток до даного рішення, викласти у 

новій редакції (додається). 

2. Всі інші пункти вищенаведеного рішення та додатка до даного рішення залишити без змін.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з правових питань. 

 

 

Бібрський міський голова ____________________________ Гринус Р.Я. 

  



  



Додаток 

до рішення Бібрської міської ради 

№ 3726 від 28.10.2022 р. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються  

Центром надання адміністративних послуг виконавчого комітету Бібрської міської ради 

 

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 

1. Державна реєстрація народження 

2. Державна реєстрація смерті 

3. Державна реєстрація шлюбу 

 

РЕЄСТРАЦІЯ / ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МЕШКАНЦІВ 

4. Реєстрація місця проживання особи 

5. Зняття з реєстрації місця проживання особи 

6. Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи 

7. Реєстрація місця перебування особи 

8. Видача довідки про склад сім’ї (про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб) 

 

РЕЄСТРАЦІЯ БІЗНЕСУ 

9. Державна реєстрація створення юридичної особи 

10. Державна реєстрація створення (змін до відомостей, припинення) відокремленого підрозділу 

юридичної особи 

11. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи 

12. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи 

13. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту 

14. Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на 

підставі власного установчого документа 

15. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або реорганізації 

16. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи 

17. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця 

18. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця 

19. 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 

20. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 

2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб- підприємців та громадських формувань 

21. Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, що містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань 

22. Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу- підприємця, зареєстровану 

до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 

23. Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань 

 

РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОСТІ 

24. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 

25. Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно, обтяження права на нерухоме 

майно, іпотеки 

26. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

27. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

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

 

СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

29. Підготовка клопотання про присвоєння почесного звання «Мати - героїня» 



30. Призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

31. Надання допомоги на поховання для осіб працездатного віку 

32. Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям 

33. Призначення державної допомоги при народженні дитини 

34. Видача посвідчення батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 

35. Продовження строку дії посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї 

36. Вклеювання нової фотографії у посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у разі досягнення 14-

річного віку 

 

ЗЕМЕЛЬНІ ПИТАННЯ 

37. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) 

38. Погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

39. Прийняття рішення про: передачу у власність, надання у постійне користування та оренду 

земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності 

40. Прийняття рішення про: 

- припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної відмови власника землі на 

користь держави або територіальної громади 

- припинення права постійного користування земельною ділянкою у разі добровільної відмови 

землекористувача 

41. Видача дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

42. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності (за зверненням 

особи) 

43. Передача (виділення) у власність, надання у постійне користування або оренду земельної 

ділянки, що перебуває у комунальній власності 

44. Продаж земельної ділянки комунальної власності (за зверненням особи) 

45. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

громадянину, який зацікавлений в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах 

норм безоплатної приватизації 

46. Передача земельної ділянки у користування за проектом землеустрою щодо її відведення 

47. Припинення права оренди земельної ділянки або її частини у разі добровільної відмови 

орендаря 

48. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

особі, яка зацікавлена в одержанні в користування земельної ділянки 

49. Надання земельної ділянки у власність громадянину (громадянці), який (яка) зацікавлена в 

одержанні безоплатно у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації 

50. Надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

51. Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки 

52. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для послідуючого продажу 

53. Погодження проекту землеустрою, що забезпечує еколого-економічне обґрунтування 

сівозміни та впорядкування угідь 

 

ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ 

54. Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна 

55. Видача довідки про адресу об’єкта нерухомого майна 

56. Видача ордеру на видалення зелених насаджень 

57. Взяття громадян на соціальний квартирний облік 

58. Взяття на облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

59. Внесення змін до облікових справ громадян, які потребують поліпшення житлових умов 

60. Видача ордера на: житлове приміщення; житлову площу в гуртожитку; на службове житлове 

приміщення 

61. Надання житлового приміщення з фонду житла для тимчасового проживання 

62. Приватизація державного житлового фонду 



63. Видача копії свідоцтва про право власності на державне приватизоване житло 

64. Прийняття рішення про переведення житлового будинку або житлового приміщення у 

нежитлові 

65. Видача (продовження дії) дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

Переоформлення дозволу 

Видача дубліката дозволу 

Анулювання дозволу за заявою суб’єкта господарювання 

66. Встановлення (погодження) режиму роботи підприємств, установ та організацій сфери 

обслуговування 

67. Видача довідки про вилучення з обліку особистого селянського господарства 

68. Надання дозволу на порушення об’єктів благоустрою 

69. Комплексна послуга «єМалятко» 

державна реєстрація народження та визначення походження дитини 

реєстрація місця проживання 

призначення допомоги при народженні дитини 

призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 

внесення відомостей про дитину до Реєстру пацієнтів, що ведеться у центральній базі даних 

електронної системи охорони здоров’я 

реєстрація у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків 

видача посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї 

визначення належності новонародженої дитини до громадянства України 

внесення інформації про новонароджену дитину до Єдиного державного демографічного реєстру 

з присвоєнням унікального номера запису в ньому 

70. Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без 

здійснення підприємницької діяльності на професійній основі 

71. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування 

невідоме 

72. Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи 

соціальну допомогу 

73. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 

74. Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не 

застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування 

75. Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” 

76. Видача грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” 

77. Призначення державної допомоги при усиновленні дитини 

78. Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 

79. Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям 

80. Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, 

піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою 

дитиною, якій не встановлено інвалідність 

81. Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 

82. Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю 

83. Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з 

інвалідністю 

84. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам 

з інвалідністю 

85. Призначення державної соціальної допомоги на догляд 

86. Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без 

здійснення підприємницької діяльності на непрофесійній основі 

87. Призначення тимчасової державної соціальної  допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату 

88. Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II 

групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу 

охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею 



89. Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників 

ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою 

90. Призначення одноразової компенсації дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися 

вдруге, померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю в 

ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних 

робіт 

91. Призначення одноразової компенсації батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії 

на Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою 

92. Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та 

випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів 

та здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від 

Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного 

опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2 

93. Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, 

дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їх батькам 

94. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад 

особам з інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам 

95. Призначення грошової компенсації особам з інвалідністю замість санаторно-курортної 

путівки 

96. Призначення грошової компенсації вартості проїзду до санаторно-курортного закладу 

(відділення спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II 

групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку 

97. Призначення грошової компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування 

осіб з інвалідністю 

98. Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

99. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) осіб з 

інвалідністю 

100. Взяття на облік для 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” 

101. Взяття на облік для забезпечення санаторно-курортним лікуванням (путівками) громадян, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

102. Призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для 

покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг 

103. Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду 

без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі 

104. Заява на видачу адрес 

105. Заява на видачу будівельного паспорта 

106. Заява на видачу містобудівних умов та обмежень 

107. Заява на внесення змін в документ (будівельного паспорта, містобудівних умов та обмежень) 

108. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку 

109. Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) 

 

 

Секретар Бібрської міської ради _______________________ Стах І.Я. 


