
Додаток  
до рішення виконавчого комітету  

від 18 січня 2012 року  

№ 5 

 

Перелік адміністративних (державних) послуг, які надаються виконавчими органами Миргородської міської ради, комунальними підприємства-

ми, установами та організаціями під час здійснення власних (самоврядних) повноважень органів місцевого самоврядування 

№  

з/п 
Назва послуги 

Нормативно - правова база 

 

Відповідальний 

структурний 

підрозділ 

Плата за 

послугу 

1.  Надання дозволу на виготовлення техні-

чної документації із землеустрою щодо 

складання документів, що посвідчують 

право на земельну ділянку. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

землеустрій», Земельний кодекс України 

Земельний відділ Безкоштовно 

2.  Надання дозволу на виготовлення проек-

ту землеустрою щодо відведення земель-

ної ділянки. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

землеустрій», Земельний кодекс України 

Земельний відділ Безкоштовно 

3.  Надання дозволу на виготовлення проек-

ту землеустрою щодо відведення земель-

ної ділянки для зміни її цільового приз-

начення(або її частини). 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

землеустрій», Земельний кодекс України 

Земельний відділ Безкоштовно 

4.  Затвердження технічної документації 

(або проекту землеустрою) та передача 

земельної ділянки в оренду, власність та 

постійне користування. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

землеустрій», «Про оренду землі», Земельний кодекс України, 

Податковий кодекс України 

Земельний відділ Безкоштовно 

5.  Оформлення допомоги на поховання де-

яких категорій осіб виконавцю волевияв-

лення померлого або особі, яка зо-

бов’язалася поховати померлого за раху-

нок місцевого бюджету. 

Закон України “Про поховання та похоронну справу”, Постанова 

КМУ від 31.01.2007 № 99 «Про затвердження Порядку надання 

допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волеви-

явлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати помер-

лого” 

Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціаль-

них послуг) 

Безкоштовно 

6.  Оформлення документів на влаштування 

до стаціонарного відділення постійного 

або тимчасового проживання. 

Закон України «Про соціальні послуги», Постанова Кабінету Мі-

ністрів України від 29 грудня 2009 р. N 1417 «Деякі питання дія-

льності територіальних центрів соціального обслуговування (на-

дання соціальних послуг) , розпорядження міського голови від 

11.05.2011р.№ 21-р « Про створення комісії по влаштуванню пен-

сіонерів та інвалідів у стаціонарне відділення для постійного або 

тимчасового проживання». 

Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціаль-

них послуг) 

Безкоштовно 
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7.  Оформлення матеріальної допомоги ма-

лозахищеним верствам населення. 

Положення про Порядок та умови надання разової грошової до-

помоги жителям міста Миргорода затверджене рішенням сьомої 

сесії шостого скликання від 31.03.2011 р. №5 

Територіальний 

центр соціального 

обслуговування 

(надання соціаль-

них послуг) 

Безкоштовно 

8.  Видача посвідчення інвалідам з дитинст-

ва та дітям-інвалідам, особам, які не ма-

ють права на пенсію, та інвалідам. 

Закони України: «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям інвалідам» від 16.11.2000 року № 2109-III (із 

змінами), «Про державну соціальну допомогу особам, які не ма-

ють право на пенсію та інвалідам» від 18.05.2004 року № 1727-IV 

(із змінами); Наказ Міністерства праці та соціальної політики 

України від 16.11.2007 року № 612 «Про затвердження Порядку 

обліку, зберігання, оформлення та видачі посвідчень особам, які 

одержують державну соціальну допомогу» 

Управління праці 

та соціального за-

хисту населення 

Безкоштовно 

9.  Призначення та виплата населенню суб-

сидій для відшкодування витрат на опла-

ту житлово-комунальних послуг, прид-

бання скрапленого газу, твердого та рід-

кого пічного побутового палива. 

Положення про порядок призначення та надання населенню суб-

сидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива, затверджене постановою КМУ від 21.10.1995 

року № 848; Наказ № 486/202/524/455/3370 від 15.11.2001 року 

Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвер-

дження Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх 

видів соціальної допомоги” 

Управління праці 

та соціального за-

хисту населення 

Безкоштовно 

10.  Проведення безоплатного капітального 

ремонту власних житлових будинків і 

квартир. 

Закони України «Про державний бюджет України», «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні 

засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян 

похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських пересліду-

вань»; Постанова КМУ від 20.05.2009р. № 565 «Про затверджен-

ня Порядку проведення безоплатного капітального ремонту влас-

них житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку 

пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових буди-

нків і квартир осіб, які мають на це право» 

Управління праці 

та соціального за-

хисту населення 

Безкоштовно 

11.  Оформлення документів на влаштування 

до будинків-інтернатів одиноких грома-

дян, інвалідів. 

Цивільний кодекс України, Закони України «Про місцеве самов-

рядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про затвер-

дження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) 

для громадян похилого віку, інвалідів та дітей», затверджено на-

казом Міністерства праці та соціальної політики України № 549 

від 29.12.2001 р., зареєстровано в Міністерстві юстиції України 

29.01.2002р. №66/6354 

Управління праці 

та соціального за-

хисту населення 

Безкоштовно 

12.  Оформлення подання щодо визнання Цивільний кодекс України; Закони України «Про місцеве самов- Управління праці Безкоштовно 
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особи недієздатною (обмежено дієздат-

ною) та встановлення опіки (піклуван-

ня)". 

рядування в Україні», «Про психіатричну допомогу»; Спільний 

наказ Державного комітету України у справах сім’ї та молоді Мі-

ністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соці-

альної політики «Про затвердження Правил опіки та піклування» 

від 26.05.1999 № 34/166/131/88 

та соціального за-

хисту населення 

13.  Оформлення встановлення статусу "Ди-

тина війни". 

Закон України від 18.11.2004 року №2195-IV„Про соціальний за-

хист дітей війни” 

Управління праці 

та соціального за-

хисту населення 

Безкоштовно 

14.  Оформлення пільг на тверде паливо та 

скраплений балонний газ. 

Постанова КМУ від 31.01.2007 р. «Про затвердження порядку на-

дання пільг на придбання твердого палива за рахунок субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам» 

Управління праці 

та соціального за-

хисту населення 

Безкоштовно 

15.  Надання матеріальної одноразової допо-

моги. 

Закон України „Про основи соціальної захищеності інвалідів 

України”, ст.37 Постанови КМУ від 28.02.2011 року № 158 «Про 

затвердження Порядку використання коштів передбачених у 

державному бюджеті для надання одноразової матеріальної до-

помоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам» 

Управління праці 

та соціального за-

хисту населення 

Безкоштовно 

16.  Розгляд питань, пов’язаних із встанов-

ленням статусу учасника війни. 

Закон України від 16.12.1993 року „Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” ст.8,9; Типове положення про 

комісії для розгляду питань, пов’язаних із встановленням статусу 

учасника війни, затверджене наказом Міністерства соціального 

захисту населення України від 30.05.1996 року №79; 

Наказ № 218 від 06.08.2003р.”Про внесення змін до Типового по-

ложення про комісії для розгляду питань, пов'язаних із встанов-

ленням статусу учасника війни відповідно до Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

Управління праці 

та соціального за-

хисту населення 

Безкоштовно 

17.  Видача талонів на проїзд. Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально-

го захисту”ст.12,13,14,15 

 

Управління праці 

та соціального за-

хисту населення 

Безкоштовно 

18.  Видача засобів реабілітації. Закони України „Про реабілітацію інвалідів в Україні”, „Про ос-

нови соціальної захищеності інвалідів України”; ст.36 

Постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 

р..№ 1652 "Порядок забезпечення окремих категорій населення 

технічними та іншими засобами реабілітації і формування відпо-

відного державного замовлення" 

Управління праці 

та соціального за-

хисту населення 

Безкоштовно 

19.  Видача пільгових посвідчень. Закон України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціально-

го захисту” ст.7,8,9,10 

 

Управління праці 

та соціального за-

хисту населення 

Безкоштовно 

20.  Видача пільгових посвідчень потерпілим Закон України „Про статус та соціальний захист громадян, які Управління праці Безкоштовно 
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внаслідок Чорнобильської катастрофи. постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” ст. 9, 10, 11, 

14, 15, Постанова КМУ від 20.01.1997р. №51 „Про затвердження 

Порядку видачі особам, які постраждали внаслідок Чорнобильсь-

кої катастрофи” 

та соціального за-

хисту населення 

21.  Видача довідки з реєстру документів 

дозвільного характеру. 

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» 

Державний адміні-

стратор 

Платно (Органи 

державної влади 

звільняються від 

плати за видачу 

довідки за їх за-

питом, у разі як-

що такий запит 

подається у 

зв’язку із здійс-

ненням ними по-

вноважень, ви-

значених законом 

22.  Державна реєстрація юридичної особи. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-

зичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-1У 

Державний реєст-

ратор 

170 грн. 

23.  Державна реєстрація фізичної особи, яка 

має намір стати підприємцем. 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-

зичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-1У 

Державний реєст-

ратор 

34 грн. 

24.  Державна реєстрація змін до установчих 

документів юридичної особи. 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-

зичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-1У 

Державний реєст-

ратор 

51 грн. 

25.  Внесення змін до відомостей про юриди-

чну особу, що містяться в єдиному дер-

жавному реєстрі. 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-

зичних осіб-підприємців» 

Державний реєст-

ратор 

Безкоштовно 

26.  Державна реєстрації змін до відомостей 

про фізичну особу підприємця, які міс-

тяться в Єдиному державному реєстрі. 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-

зичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-1У 

Державний реєст-

ратор 

10,20 грн. 

27.  Надання довідки та витягу з Єдиного 

державного реєстру. 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-

зичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-1У 

Державний реєст-

ратор 

15,30 за довідку 

та 3,40 за кожну 

сторінку інфор-

мації; 

1,70 за надання 

відомостей з ЄДР; 

45,90 за витяг та 

3,40 за кожну 



 5 

сторінку інфор-

мації; 

5,10 за надання 

відомостей з ЄДР 

28.  Надання виписки з Єдиного державного 

реєстру. 

 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-

зичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-1У 

Державний реєст-

ратор 

17 грн. 

29.  Державна реєстрація припинення підп-

риємницької діяльності фізичної особи – 

підприємця. 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-

зичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-1У 

Державний реєст-

ратор 

Безкоштовно 

30.  Державна реєстрація припинення юри-

дичної особи (в результаті її ліквідації). 

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фі-

зичних осіб - підприємців» від 15 травня 2003 року № 755-1У 

Державний реєст-

ратор 

Безкоштовно 

 

31.  Встановлення режиму роботи об’єкту 

торгівлі, ресторанного господарства та 

сфери послуг 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Поста-

нови КМУ «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі нафто-

продуктами», «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі ал-

когольними напоями» наказ Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України, Міністерство внутрішніх справ 

України, ДПІУ, Держкомітет стандартизації, метрології та серти-

фікації України від 26.02.2002, № 57/188/84/105 «Про затвер-

дження Правил торгівлі на ринку».  

Управління еконо-

міки міської ради 

Безкоштовно 

32.  Укладання договору надання в оренду 

окремого конструктивного елементу бла-

гоустрою комунальної власності. 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», "Про 

благоустрій населених пунктів", "Про регулювання містобудівної 

діяльності". 

Управління еконо-

міки міської ради 

Безкоштовно 

33.  Укладання договору та надання дозволу 

на здійснення перевезень пасажирів ав-

томобільним транспортом на автобусних 

маршрутах загального користування. 

Закон України "Про автомобільний транспорт", Постанова Кабі-

нету Міністрів України від 03.12.2008. № 1081 "Про затверджен-

ня Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на ав-

тобусному маршруті загального користування" зі змінами та до-

повненнями, рішення виконавчого комітету міської ради від 

25.03.2010. № 160 "Про організацію перевезень пасажирів авто-

мобільним транспортом на маршрутах загального користування у 

м. Миргороді на конкурсних засадах" 

Управління еконо-

міки міської ради  

Безкоштовно 

34.  Затвердження паспортів автобусних ма-

ршрутів регулярних перевезень. 

Закон України "Про автомобільний транспорт", Наказ Міністерс-

тва транспорту та зв'язку України від 07.05.10. № 278 "Про поря-

док розроблення та затвердження паспорту автобусного маршру-

ту" 

Управління еконо-

міки міської ради  

Безкоштовно 
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35.  Надання довідки особі про володіння 

державною мовою. 

Конституція України; Закони України « Про мови», «Про грома-

дянство»; рішення виконавчого комітету міської ради від 

19.03.20008р. № 160; наказ відділу освіти від 15.09.2008р. № 431. 

Відділ освіти Безкоштовно 

36.  Надання витягу з протоколу засідання 

психолого-медико-педагогічної консуль-

тації при відділі освіти Миргородської 

міської ради". 

Конституція України, Конвенція ООН про права дитини, Закони 

України "Про освіту", "Про загальну середню освіту",, "Про до-

шкільну освіту", "Про охорону дитинства", "Про соціальну робо-

ту з дітьми та молоддю", Основи законодавства про охорону здо-

ров'я, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, По-

ложення про центральну та республіканську (Автономна Респуб-

ліка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні 

(міські) психолого-медико-педагогічні консультації, затверджене 

наказом Міністерства освіти і науки України від 07.07. 2004р. № 

569/38, Положення про міську психолого-медико-педагогічну 

консультацію м. Миргорода, затверджене наказом відділу освіти 

Миргородської міської ради від 28.12.2011р. №514. 

Відділ освіти Безкоштовно 

37.  Оформлення та видача єдиних квитків 

дітям-сиротам та дітям, позбавлених ба-

тьківського піклування. 

Закон України „Про охорону дитинства”, постанова КМУ від 

05.04.1994 р. „Про поліпшення виховання, навчання, соціального 

захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, які за-

лишилися без піклування батьків”, наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.06.1996 р. № 210 „Про затвердження Ін-

струкції про виготовлення і правила користування єдиним квит-

ком для дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування бать-

ків”. 

Відділ освіти Безоплатно  

38.  Видача посвідчень батьків багатодітної 

сім'ї та посвідчень дитини з багатодітної 

сім'ї. 

Закон України від 19.05.09 № 1343-YI "Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України з питань соціального захисту 

багатодітний сімей", Постанова Кабінету Міністрів України від 

02ю03.2010 р. № 209 "Деякі питання виготовлення і видачі посві-

дчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї". 

Відділ у справах 

спорту, сім`ї та 

молоді  

Безкоштовно 

39.  Присвоєння спортивних розрядів (до 

другого розряду включно). 

Закон України від 24.12.1993 № 3808-XII "Про фізичну культуру і 

спорт". Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та 

спорту від 07.04.2006 р. № 2693 "Про затвердження Положення 

про Єдину спортивну класифікацію України". 

Відділ у справах 

спорту, сім`ї та 

молоді  

Безкоштовно 

40.  Організація оздоровлення дітей, які пот-

ребують особливої соціальної уваги та 

підтримки. 

Закон України „Про оздоровлення та відпочинок дітей” 

 

Відділ у справах 

спорту, сім`ї та 

молоді  

Безкоштовно 
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41.  Видача висновку про надання статусу 

кандидатів в усиновлювачі. 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону 

дитинства”, Постанова КМУ №905 від 08.10.2008 “Про затвер-

дження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійс-

нення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей” 

Служба у справах 

дітей 

Безкоштовно 

42.  Видача актів обстеження матеріально-

побутових умов проживання дітей. 

 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону 

дитинства”, Постанова КМУ №866 “Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” 

Служба у справах 

дітей 

Безкоштовно 

43.  Встановлення опіки (піклування) над ма-

лолітніми (неповнолітніми) дітьми та їх 

майном. 

Закон "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільний кодекс 

України, Сімейний кодекс України, Постанова Кабінету Мініст-

рів України від 24.09.08 № 866 "Питання діяльності органів опіки 

та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини" 

Служба у справах 

дітей 

Безкоштовно 

44.  Видача висновку про доцільність усино-

влення та відповідність його інтересам 

дитини. 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону 

дитинства”, Постанова КМУ №905 від 08.10.2008 “Про затвер-

дження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійс-

нення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей” 

Служба у справах 

дітей 

Безкоштовно 

45.  Видача висновку про надання статусу 

кандидатів в прийомні батьки. 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону 

дитинства”, Постанова КМУ №866 “Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”, Поста-

нова КМУ №565 від 26.047.2002 “Про затвердження Положення 

про прийомну сім’ю” 

Служба у справах 

дітей 

Безкоштовно 

46.  Видача висновку про надання статусу 

кандидатів в опікуни, піклувальники. 

Сімейний кодекс України; Цивільний кодекс України; Закони 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону 

дитинства”; Постанова КМУ №866 “Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” 

Служба у справах 

дітей 

Безкоштовно 

47.  Захист майнових та житлових прав дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Сімейний кодекс України; Цивільний кодекс України; Закони 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону 

дитинства”; Постанова КМУ №866 “Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”; Закону 

України «Про основи захисту бездомних громадян і безпритуль-

них дітей» 

Служба у справах 

дітей 

Безкоштовно 

48.  Видача акту опису майна дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Поста-

нова КМУ №866 “Питання діяльності органів опіки та піклуван-

ня, пов’язаної із захистом прав дитини” 

Служба у справах 

дітей 

Безкоштовно 



 8 

49.  Видача висновку про доцільність позбав-

лення батьківських прав та доцільність 

поновлення батьківських прав. 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони 

України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про охорону 

дитинства”, Постанова КМУ №866 “Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” 

Служба у справах 

дітей 

Безкоштовно 

50.  Видача копій рішень щодо влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-

ківського піклування, до інтернатних за-

кладів. 

Закон України „ Про органи і служби у справах дітей та спеціаль-

ні установи для дітей” від 24.01.1995 р. №20/95 ВР; Сімейний ко-

декс України; Закони України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, “Про охорону дитинства”; Постанова КМУ №866 “Пи-

тання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захис-

том прав дитини”; Закон України «Про основи захисту бездомних 

громадян і безпритульних дітей». 

Служба у справах 

дітей 

Безкоштовно 

51.  Видача ордерів на квартири житлового 

фонду. 

Житловий кодекс, "Правила обліку громадян, які потребують по-

ліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень в 

Український РСР", затверджені Постановою ради міністрів УРСР 

від 11.12.84 № 470 

Відділ по роботі із 

зверненнями гро-

мадян 

Безкоштовно 

52.  Постановка громадян на квартирний об-

лік. 

"Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов і надання їм житлових приміщень в Український РСР", за-

тверджені Постановою ради міністрів УРСР від 11.12.84 № 470, 

Житловий кодекс України 

Відділ по роботі із 

зверненнями гро-

мадян 

Безкоштовно 

53.  Реєстрація об'єднань громадян. Ст. 38 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

ст. 14, 15 Закону України "Про об'єднання громадян" 

Відділ по роботі із 

зверненнями гро-

мадян 

Безкоштовно 

54.  Включення виборця до бази даних 

Державного реєстру виборців. 

Закон України "Про Державний реєстр виборців"; Закон України 

"Про звернення громадян"; Постанова ЦВК від 15 жовтня 2010 

року № 415 "Про форми заяв осіб щодо включення до 

Державного реєстру виборців та повідомлення про включення 

виборця до Державного реєстру виборців". 

Відділ ведення 

державного 

реєстру виборців 

Безкоштовно 

55.  Внесення змін до персональних даних 

виборця у базі даних Державного реєстру 

виборців. 

Закон України "Про Державний реєстр виборців"; Закон України 

"Про звернення громадян"; Постанова ЦВК від 15 жовтня 2010 

року № 415 "Про форми заяв осіб щодо включення до 

Державного реєстру виборців та повідомлення про включення 

виборця до Державного реєстру виборців". 

Відділ ведення 

державного 

реєстру виборців 

Безкоштовно 

56.  Надання інформації щодо змісту 

персональних даних виборця у реєстрі. 

Ч. 1 ст. 21 Закону України "Про держаний реєстр виборців" Відділ ведення 

державного 

реєстру виборців 

Безкоштовно 

57.  Надання інформації, передбаченої 

частиною 4 статті 21 Закону України 

"Про державний реєстр виборців". 

Ч. 4 ст. 21 Закону України "Про держаний реєстр виборців" Відділ ведення 

державного 

реєстру виборців 

Безкоштовно 
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58.  Надання дозволу на розміщення об'єкту 

зовнішньої реклами. 

Закон України "Про рекламу", постанова Кабінету Міністрів 

України від 23.12.2003 № 2067 "Про затвердження Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами", рішення міської ради 

від 01.03.2005 "Про впорядкування розміщення зовнішньої 

реклами на території м. Миргорода", рішення міської ради від 

31.03.2011 № 8 "Про внесення змін до рішення двадцять шостої 

сесії міської ради четвертого скликання від 01.03.2005 "Про 

впорядкування розміщення зовнішньої реклами на території міста 

Миргорода" 

Управління 

архітектури та 

містобудування 

Безкоштовно 

59.  Присвоєння (зміна) адреси об’єкту 

адресації. 

Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення 

тридцять восьмої сесії п’ятого скликання Миргородської міської 

ради від 11.12.2009 № 10 "Про затвердження Порядку присвоєння 

та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна в місті 

Миргороді". 

Управління 

архітектури та 

містобудування 

Безкоштовно 

60.  Надання дозволу на розробку проектної 

документації з переведення жилих 

приміщень (будинків, квартир) у нежилі 

з облаштуванням окремого входу і без. 

Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 

регулювання містобудівної діяльності", Житловий кодекс 

Української РСР; Цивільний кодекс України. 

Управління 

архітектури та 

містобудування 

Безкоштовно 

61.  Визначення відповідності намірів щодо 

місця розташування тимчасової споруди 

в комплексній схемі розміщення 

тимчасової споруди, будівельним 

нормам. 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Наказ Міністерства 

регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального 

господарства України № 244 від 21.10.2011 р. 

Управління архіте-

ктури та містобу-

дування 

Безкоштовно 

62.  Оформлення паспорту прив'язки 

тимчасової споруди. 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», Наказ Міністерства 

регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального 

господарства України № 244 від 21.10.2011 р. 

Управління архіте-

ктури та містобу-

дування 

Безкоштовно 

63.  Надання дозволу на розробку проектної 

документації з перепланування квартири 

без втручання в несучі елементи конс-

трукції з поліпшенням експлуатаційних 

показників. 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

регулювання містобудівної діяльності»; Житловий кодекс 

Української РСР; Цивільний кодекс України; Правила утримання 

житлових будинків та при будинкових територій, затверджені 

наказом Державного комітету України з питань житлово-

комунального господарства від 17.05.2005. № 76, зареєстрованим 

в Міністерстві юстиції України 25.08.2005р. за № 927/11207, 

Правила користування приміщеннями житлових будинків і 

гуртожитків, затвердженими постановою КМУ від 08.10.1992 № 

572 "Про механізм впровадження Закону України "Про 

приватизацію державного житлового фонду" (в редакції 

Управління архіте-

ктури та містобу-

дування 

Безкоштовно 
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постанови КМУ від 24.01.2006 № 45) 

64.  Надання містобудівних умов та обме-

жень забудови земельної ділянки. 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності», Наказ Міністерства регіональ-

ного розвитку, будівництва та житлово-комунального господарс-

тва України від 07.07.11. №109 «Про затвердження Порядку на-

дання містобудівних умов та обмежень забудови земельної діля-

нки, їх склад та зміст» 

Управління архіте-

ктури та містобу-

дування 

Безкоштовно 

65.  Надання будівельного паспорта забудови 

земельної ділянки. 

Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

регулювання містобудівної діяльності», «Про дозвільну систему 

у сфері господарської діяльності», Наказ Міністерства регіональ-

ного розвитку, будівництва та житлово-комунального господарс-

тва України від 05.07.2011 №103 «Про затвердження Порядку ви-

дачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки» 

Управління 

архітектури та 

містобудування 

Безкоштовно 

66.  Укладання договору щодо передачі в 

оренду комунального майна територіа-

льної громади м. Миргорода (на конкур-

сних засадах). 

 

Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 

оренду державного та комунального майна”; рішення XIV сесії 

VІ скликання Миргородської міської ради від 19.12.11. №2 “Про 

затвердження умов передачі в оренду приміщень комунальним 

підприємствам, бюджетним та громадським організаціям та для 

розміщення соціально – значимих об'єктів на 2012 рік"; рішення 

XV сесії VІ скликання Миргородської міської ради від 19.12.11. 

№5 "Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального 

майна міста Миргорода, Методики розрахунку і порядку викори-

стання плати за оренду комунального майна, Орендних ставок за 

використання майна територіальної громади міста Миргорода, 

Типового договору оренди комунального майна" 

Управління жит-

лово-комунального 

господарства 

Безкоштовно 

67.  Укладання договору щодо передачі в 

оренду комунального майна територіа-

льної громади м. Миргорода (без конкур-

су). 

 

Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 

оренду державного та комунального майна”; рішення XIV сесії 

VІ скликання Миргородської міської ради від 19.12.11. №2 “Про 

затвердження умов передачі в оренду приміщень комунальним 

підприємствам, бюджетним та громадським організаціям та для 

розміщення соціально – значимих об'єктів на 2012 рік"; рішення 

XV сесії VІ скликання Миргородської міської ради від 19.12.11. 

№5 "Про затвердження Порядку передачі в оренду комунального 

майна міста Миргорода, Методики розрахунку і порядку викори-

Управління жит-

лово-комунального 

господарства 

Безкоштовно 
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стання плати за оренду комунального майна, Орендних ставок за 

використання майна територіальної громади міста Миргорода, 

Типового договору оренди комунального майна" 

68.  Проведення процедури приватизації ко-

мунального майна шляхом продажу за 

конкурсом. 

Закони України „Про Державну програму приватизації”, „Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малу привати-

зацію)”; рішення XV сесії VI скликання Миргородської міської 

ради від 30.12.11. №4 " Про затвердження Програми приватизації 

об’єктів комунальної власності міста на 2012 рік та Переліку 

об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у 

2012 році" 

Управління жит-

лово-комунального 

господарства 

Безкоштовно 

69.  Проведення процедури приватизації ко-

мунального майна шляхом продажу на 

аукціоні. 

Закони України „Про Державну програму приватизації”, „Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малу привати-

зацію)”; рішення XV сесії VI скликання Миргородської міської 

ради від 30.12.11. №4 " Про затвердження Програми приватизації 

об’єктів комунальної власності міста на 2012 рік та Переліку 

об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у 

2012 році " 

Управління жит-

лово-комунального 

господарства 

Безкоштовно 

70.  Проведення процедури приватизації ко-

мунального майна шляхом викупу. 

 

Закони України „Про Державну програму приватизації”, „Про 

приватизацію невеликих державних підприємств (малу привати-

зацію)”; рішення XV сесії VI скликання Миргородської міської 

ради від 30.12.11. №4 " Про затвердження Програми приватизації 

об’єктів комунальної власності міста на 2012 рік та Переліку 

об’єктів комунальної власності, що підлягають приватизації у 

2012 році " 

Управління жит-

лово-комунального 

господарства 

Безкоштовно 

71.  Оформлення права власності а об'єкт не-

рухомого майна. 

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.12.96 № 1548 "Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконав-

чих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)", Тари-

фи на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення права 

власності на об'єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав 

для ДКП "Миргородтехінвентаризація", затверджені розпоря-

дженням голови Полтавської ОДА від 31.10.11 № 415 

ДКП "Миргород-

техінвентаризація" 

43,54 грн. 

 

 

 

 

Керуюча справами виконавчого комітету         Н.О. Гирка 

 


