ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконкому
районної у місті ради
16 листопада 2016 року № 503
ПЕРЕЛІК
публічних послуг, що надаються юридичним і фізичним особам
у виконкомі районної у місті ради у режимі «єдиного вікна»
№
з/п

Назва послуги

Нормативно-правовий акт,
відповідно до якого надається послуга
(закони, постанови, розпорядження, накази тощо)

1

2

3

1

Погодження оренди об’єктів комунальної власності міста, розташованих на території району

2

Погодження разової оренди приміщень об’єктів комунальної власності
міста, розташованих на території
району (терміном дії до 1 місяця)

3

Заключення договору зберігання
безхазяйного об’єкта нерухомого
майна на території району

Сфера управління комунальною власністю
Закон України «Про оренду державного та комунального
майна», рішення Криворізької міської ради від 23. 11. 2011
року № 726 «Про затвердження Положення про порядок
оформлення оренди комунальної власності міста»,
31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних
у місті рад та їх виконавчих органів»
Закон України «Про оренду державного та комунального
майна», рішення Криворізької міської ради від 23. 11. 2011
року № 726 «Про затвердження Положення про порядок
оформлення оренди комунальної власності міста»,
31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних
у місті рад та їх виконавчих органів»
Цивільний Кодекс України, Закон України «Про державну
реєстацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»,
рішення Криворізької міської ради від
23. 07. 2008
року № 2639 «Про затвердження Порядків виявлення,

Розмір
плати за
послуги із
зазначенням
нормативноправового
акта, яким її
встановлено
(грн.)
4

Результат
надання послуги

Безоплатно

Заява, погоджена
головою
районної у місті
ради або лист
про відмову в
погодженні
Заява, погоджена
головою
районної у місті
ради або лист
про відмову в
погодженні
Договір
зберігання з
актом прийому-

Безоплатно

Безоплатно

5

4

5

6

7

взяття на облік, збереження, використання безхазяйного та
відумерлого нерухомого майна у м. Кривому Розі»
Погодження
зміни
цільового Закон України «Про приватизацію державного майна», Безоплатно
призначення об`єктів, що перебу- «Про приватизацію невеликих державних підприємств»,
вають на контролі після приватизації рішення Криворізької міської ради від 26. 06. 2013 № 2037
«Про затвердження Порядку приватизації об`єктів
комунальної
власності
міста
та
незавершеного
будівництва», від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі
повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»
Сфера регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища
5.1 Надання згоди на видалення Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Безоплатно
зелених насаджень;
«Про захист персональних даних», «Про благоустрій
5.2 Видача акта обстеження земельної населених пунктів», Постанова Кабінету Міністрів України
ділянки
на
наявність
зелених від 01. 08. 2006 року № 1045 «Про затвердження Порядку
насаджень
видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених
пунктах», зі змінами, Наказ Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства
України від 10. 04. 2006 року № 105 «Про затвердження
Правил утри-мання зелених насаджень у населених пунктах
України», рішення Криворізької міської ради від 31. 03.
2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті
рад та їх виконавчих органів»
6.1 Видача довідки про наявність у Податковий кодекс України, Закон України «Про державну Безоплатно
фізичної особи земельних ділянок, податкову службу в Україні», Наказ Державної податкової
унесення відповідних змін
адміністрації України від 17 січня 2014 року № 32 «Про
6.2 Видача дублікату довідки про затвердження Порядку видачі довідки про право фізичної
наявність у фізичної особи земельних особи на отримання доходу від податкового агента без
ділянок
утримання податку та її форми»
Сфери житлово-комунального господарства, торговельного обслуговування,
ресторанного господарства, транспорту та зв`язку, послуг
Видача акта про результати обсте- Житловий кодекс Української РСР, рішення Криворізької Безоплатно
ження та визначення можливості міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі
переведення житлового приміщення у повноважень районних у місті рад та їх виконавчих
нежитлове під певний об’єкт бізнесу
органів», 27 січня 2010 року № 3692 «Про затвердження
Правил утримання та збереження житлового фонду в м.

передачі майна
або лист-відмова
Лист виконкому
районної у місті
ради про
погодження або
про відмову в
погодженні

Ордер, акт або
лист про відмову
в погодженні

Довідка,
унесення змін,
анулювання,
дублікат довідки

Акт

8

9

Кривому Розі», 28 серпня 2013 року № 2161 «Про Порядок
переведення житлових будинків і приміщень (квартир) у
нежитлові в м. Кривому Розі»
Видача акта про результати обсте- Житловий кодекс Української РСР, рішення Криворізької
ження та визначення можливості пе- міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі
реведення нежитлового приміщення повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»
певного об’єкта бізнесу в житлове
Погодження зміни функціонального Рішення Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381
використання об’єктів, переведених з «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх
житлового фонду в нежитловий
виконавчих органів», 28 серпня 2013 року № 2161 «Про
Порядок переведення житлових будинків і приміщень
(квартир) у нежитлові в м. Кривому Розі»

Безоплатно

Акт

Безоплатно

Лист виконкому
районної у місті
ради про
погодження або
про відмову у
погодженні
Лист виконкому
районної у місті
ради про
погодження або
про відмову у
погодженні
Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову в
погодженні

10

Погодження зміни функціонального
використання
об’єктів
містобудування, які не перебувають у
комунальній власності міста, для
подальшої реконструкції

Рішення Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381
«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх
виконавчих органів», 28 серпня 2013 року № 2161 «Про
Порядок переведення житлових будинків і приміщень
(квартир) у нежитлові в м. Кривому Розі»

Безоплатно

11

Постановка на облік осіб, які потре- Житловий кодекс Української РСР, Закон України «Про
бують поліпшення житлових умов
місцеве самоврядування в Україні», «Про захист
персональних даних», Постанова
Ради Міністрів
Української РСР і Української республіканської ради
професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 «Про
затвердження Правил обліку громадян, які потребують
поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень
в Українській РСР», рішення Криворізької міської ради від
31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень
районних у місті рад та їх виконавчих органів»
Видача довідки про перебування на Житловий кодекс Української РСР, Закон України «Про
квартирному обліку у виконкомі місцеве самоврядування в Україні», «Про захист
районної у місті ради
персональних даних», Постанова
Ради Міністрів
Української РСР і Української республіканської ради
професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470 «Про
затвердження Правил обліку громадян, які потребують

Безоплатно

12

Безоплатно

Довідка

13

Бронювання квартир державного
житлового фонду та видача охоронних свідоцтв (броні)

14

14.1 Оформлення та видача свідоцтва
про право власності на нерухоме
майно;
14.2 Видача дубліката свідоцтва про
право власності на нерухоме майно,
видане виконкомом районної у місті
ради

15

Видача ордерів (подовження терміну
дії):
15.1
на
квартири
державного
житлового фонду;
15.2
на
службове
житлове
приміщення;
15.3 на житлову прощу у гуртожитку;
15.4 при здійсненні обміну квартир
державного житлового фонду

поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень
в Українській РСР», рішення Криворізької міської ради від
31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень
районних у місті рад та їх виконавчих органів»
Житловий кодекс Української РСР, Постанова Ради Міністрів Української РСР від 09 вересня 1985 року № 342 «Про
затвердження Правил бронювання жилих приміщень в
Українській РСР», рішення Криворізької міської ради від
31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень
районних у місті рад та їх виконавчих органів»
Житловий кодекс УРСР, Закони України: «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про приватизацію державного
житлового фонду», рішення Конституційного Суду України
від 10 червня 2010 року № 15-рп/2010, Положення про
порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у
гуртожитках у власність громадян, затверджене Наказом
Міністерства з питань житлово-комунального господарства
України від 16 грудня 2009 року № 396, рішення Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі
повноважень районних у місті рад та їх виконавчих
органів», рішення виконкому Саксаганської районної у
місті ради від 20 листопада 2013 року № 414 «Про
створення органу приватизації житла, у тому числі кімнат у
гуртожитках, що належать до комунальної власності міста,
розташованих на території Саксаганського району м.
Кривого Рогу»
Житловий кодекс УРСР, Закони України: «Про місцеве
самоврядування в Україні», «Про захист персональних
даних», Постанова Ради Міністрів Української РСР і
Української республіканської ради професійних спілок від
11 грудня 1984 року № 470 «Про затвердження Правил
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»,
Постанови Ради Міністрів УРСР від 03 червня 1986 року №
208 «Про затвердження Примірного положення про

Безоплатно

Охоронне
свідоцтво
(броня)

Безоплатно

Свідоцтво про
право власності,
дублікат
свідоцтва

Безоплатно

Ордер, ордер з
відміткою про
подовження

гуртожитки», 31 січня 1986 року № 31 «Про затвердження
Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР», від 04
лютого 1988 № 37 «Про служнові жилі приміщення»,
рішення Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381
«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх
виконавчих органів»
Житловий кодекс Української РСР, Постанова
Ради
Міністрів Української РСР і Української республіканської
ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470
«Про затвердження Правил обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих
приміщень в Українській РСР», рішення Криворізької
міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі
повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»
Цивільний Кодекс України, Житловий кодекс Української
РСР, Закони України «Про захист персональних даних»,
рішення Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381
«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх
виконавчих органів»

16

Унесення
змін
до
квартирних
облікових справ осіб, які перебувають
на квартирному обліку та потребують
поліпшення житлових умов

17

Погодження змін договору найму
житла

18

Включення та виключення квартир зі Житловий кодекс УРСР, Закони України: «Про місцеве
складу службових
самоврядування в Україні», «Про захист персональних
даних», Постанова Ради Міністрів Української РСР і
Української республіканської ради професійних спілок від
11 грудня 1984 року № 470 «Про затвердження Правил
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР»,
від 04 лютого 1988 № 37 «Про служнові жилі приміщення»,
рішення Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381
«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх
виконавчих органів»
Визнання
житлового
будинку Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
(квартири)
непридатним
для Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1984 року
проживання
№189 «Положення про порядок обстеження стану житлових
будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним

19

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради,
повідомлення

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову в
погодженні
Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову в
погодженні

Безоплатно

Безоплатно

Висновок комісії

20

Погодження зручного режиму роботи
об`єктів бізнесу:
20.1 погодження цілодобового або
подовженого режиму роботи об`єкта
бізнесу;
20.2 обмеження подовженого або
цілодобового режиму роботи об`єкта
бізнесу

21

Завірення декларації (унесення змін,
видача дубліката, анулювання) про
розміщення:
21.1 об`єкта бізнесу, який здійснює
торгівлю (постійно, сезонно, разово);
21.2 об`єктів сфери послуг;
21.3 об`єктів бізнесу у сфері
відпочинку і розваг;
21.4 об`єкта бізнесу культури та
екскурсійно-туристичних послуг;
21.5 об`єкта бізнесу фізкультурнооздоровчих та спортивних послуг
Оформлення спеціальної бюджетної
дотації фізичним особам за утримання
та збереження молодняка великої
рогатої худоби

22

та технічним вимогам та визнання житлового будинку і
жили приміщень непридатними для проживання», рішення
Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг
і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих
органів»
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про
забезпечення
санітарного
та
епідемічного
благополуччя населення», рішення Криворізької міської
ради від 14. 03. 2012 № 79 «Про Порядок встановлення
режимів роботи об`єктів бізнесу», зі змінами, від 22. 12.
2004 № 2498 «Про затвердження Правил додержання тиші
в громадських місцях на території міста Кривого Рогу», зі
змінами, від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі
повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»
Закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності», «Про інформацію», «Про
доступ до публічної інформації», «Про адміністративні
послуги», рішення Криворізької міської ради від 30.12.2010
№126 «Про формування електронних інформаційних
ресурсів-переліків об`єктів бізнесу», зі змінами, 31. 03. 2016
№ 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад
та їх виконавчих органів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 березня
2011 року № 246 «Про затвердження Порядку використання
сум податку на додану вартість, сплачених переробними
підприємствами до спеціального фонду державного
бюджету» (зі змінами), рішення Криворізької міської ради
від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень
районних у місті рад та їх виконавчих органів»
Сфера будівництва

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову в
погодженні

Безоплатно

Декларація,
унесення змін до
декларації,
видача дублікату
декларації,
анулювання
декларації

Безоплатно

Заява, погоджена
головою
районної у місті
ради, або лист
про відмову в
погодженні

23

24

25

Переведення дачного чи садового
будинку, що відповідають державним
будівельним нормам, у житловий
будинок

Закон України «Про місцеве самоврядування», Закон
України від 02 вересня 2014 року «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо переведення
садових і дачних будинків та реєстрації в них місця
проживання», Постанова Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 року № 321 «Про затвердження Порядку
переведення дачних і садових будинків, що відповідають
державним будівельним нормам, у жилі будинки»
Сфера освіти, охорони здоров`я, культури, фізкультури і спорту
Про призначення опіки та піклування Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України,
над дітьми-сиротами та дітьми, Закони України: «Про органи і служби у справах дітей та
позбавленими батьківського піклува- спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення
ння, у тому числі над дітьми, які організаційно-правових умов соціального захисту дітейперебувають у державних закладах
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня
2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», рішення
Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг
і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих
органів»
Влаштування
дитини-сироти
та Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України,
дитини, позбавленої батьківського Закони України: «Про органи і служби у справах дітей та
піклування, в сім`ю громадян, спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення
прийомну сім’ю, дитячий будинок організаційно-правових умов соціального захисту дітейсімейного типу
сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня
2002
року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий
будинок сімейного типу», постанова Кабінету Міністрів
України від 24 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження
Положення про прийомну сім’ю», Постанова Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»

Безоплатно

Рішення
районної у місті
ради або лист
про відмову

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову

26

27

28

29

Вибуття з прийомної сім`ї (дитячого Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України,
будинку сімейного типу) прийомної Закони України: «Про органи і служби у справах дітей та
дитини (дитини-вихованця)
спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня
2002
року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий
будинок сімейного типу», постанова Кабінету Міністрів
України від 24 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження
Положення про прийомну сім’ю», Постанова Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Збереження права користування жит- Сімейний кодекс України, Житловий кодекс Української
лом за дітьми-сиротами та дітьми, РСР, Цивільний кодекс України, Закон України «Про
позбавленими батьківського піклу- забезпечення організаційно-правових умов соціального
вання
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування», Постанова Кабінету Міністрів України від
24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
Установлення опіки над майном Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України,
дитини-сироти чи дитини, позбавле- Закон України «Про забезпечення організаційно-правових
ної батьківського піклування
умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавле-них
батьківського піклування», Постанова Кабінету Міністрів
України
від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Надання згоди:
Сімейний кодекс України, Житловий кодекс Української
29.1
на
укладання
договорів РСР, Цивільний кодекс України, Закон України «Про
відчуження майна, право власності чи забезпечення організаційно-правових умов соціального
користування на яке мають діти;
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
29.2 на укладання договору дарування піклування», Постанова Кабінету Міністрів України від
житла, право власності чи право 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
користування яким мають діти;
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову

30

29.3 на приватизацію житла дітьмисиротами та дітьми, позбав-леними
батьківського піклування;
29.4
на укладання договору міни
житла,
право
власності
чи
користування яким мають діти;
29.5 на тимчасове заселення житла,
що зберігається за дітьми-сиротами та
дітьми, позбавленими бать-ківського
піклування, на умовах оренди;
29.6 на виділ (визначення) частки у
спільній сумісній власності на
нерухоме майно, право власності чи
право користуван-ня яким мають
діти;
29.7 на укладання правочину стосовно
відчуження акцій, право власності на
які мають діти;
29.8 на продаж автотранспорту (його
частини), який належить малолітній
(неповнолітній) дитині;
29.9 на зняття коштів з розрахункового
рахунку малолітньої (неповнолітньої)
дитини;
29.10 на зняття з реєстрації місця
проживання та реєстрацію місця
проживання дитій-сиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування, які перебувають під
опікою
(піклуванням)
або
утримуються в дуржавних закладах
Перевірка
цільового
витрачання Сімейний кодекс України, Житловий кодекс Української
аліментів
РСР, Цивільний кодекс України, Закон України «Про
забезпечення організаційно-правових умов соціального
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського

Безоплатно

Лист виконкому
районної у місті
ради

31

Вирішення спору щодо зміни прізвища
малолітньої дитини

32

Визначення способу участі одного з
батьків у вихованні та спілкуванні з
дитиною

33

Визначення
місця
малолітньої дитини

34

Надання повної цивільної дієздатності

35

Реєстрація колективного договору

36

Надання згоди на укладання договору
довічного утримання відносно житла,

проживання

піклування», Постанова Кабінету Міністрів України від
24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»
Сімейний кодекс України, Закон України «Про охорону
дитинства», «Про захист персональних даних», рішення
Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг
і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих
органів»
Сімейний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини», рішення Криворізької міської ради
від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень
районних у місті рад та їх виконавчих органів»
Сімейний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів
України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини», рішення Криворізької міської ради
від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень
районних у місті рад та їх виконавчих органів»
Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України,
Закон України «Про захист персональних даних», рішення
Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг
і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих
органів»
Сфера софіального захисту населення
Закон України «Про колективні договори і угоди»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013
року №115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих
(міжгалузевих) і територіальних угод, колективних
договорів», рішення Криворізької міської ради від 31. 03.
2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень районних у
місті рад та їх виконавчих органів»
Цивільний кодекс України,
Закони «Про основи
соціального захисту бездомних громадян та безпритульних

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради

Безоплатно

Запис в
реєстраційному
листі

Безоплатно

Рішення
виконкому

на частину якого дитина має право дітей», «Про охорону дитинства», рішення Криворізької
власності або право користування
міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі
повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»
37

38

39

Створення прийомної сім’ї чи дитячого Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України,
будинку сімейного типу
Закони України: «Про органи і служби у справах дітей та
спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня
2002
року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий
будинок сімейного типу», постанова Кабінету Міністрів
України від 24 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження
Положення про прийомну сім’ю», Постанова Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
Припинення функціонування прийом- Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України,
ної сім’ї чи дитячого будинку Закони України: «Про органи і служби у справах дітей та
сімейного типу
спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення
організаційно-правових умов соціального захисту дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 24 квітня
2002
року № 564 «Про затвердження Положення про дитячий
будинок сімейного типу», постанова Кабінету Міністрів
України від 24 квітня 2002 року № 565 «Про затвердження
Положення про прийомну сім’ю», Постанова Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини»
39.1
Оформлення
та
видача Закон України «Про охорону дитинства», Постанови
посвідчення батьків і дитини з Кабінету Міністрів України від 02 березня 2010 року
№
багатодітної сім’ї;
209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень
39.2 Видача дублікатів посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї», 18 квітня 2012 року
батьків та дитини з багатодітної сім’ї № 319 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів

Безоплатно

районної у місті
ради або лист
про відмову в
погодженні
Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову

Безоплатно

Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову

Безоплатно

Посвідчення,
дублікат
послідчення,
подовження

40

41

42

України від 02 березня 2010 року № 209, Наказ
Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від
29 червня 2010 року № 1947 «Про затвердження Інструкції
про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з
багатодітної сім'ї»
Надання статусу дитини-сироти та Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон Безоплатно
дитини, позбавленої батьківського України «Про охорону дитинства», Постанова Кабінету
піклування
Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання
діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із
захистом прав дитини», рішення Криворізької міської ради
від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень
районних у місті рад та їх виконавчих органів»
Повернення дітей батькам (втрата Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закон Безоплатно
малолітньою
(неповнолітньою) України «Про захист персональних даних», «Про
дитиною статусу дитини, позбавленої забезпечення організаційно-правових умов соціального
батьківського
піклування,
та захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
повернення її на виховання батькам)
піклування», «Про охорону дитинства», Постанова
Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866
«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної
із захистом прав дитини», рішення Криворізької міської
ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі повноважень
районних у місті рад та їх виконавчих органів»
Сфера вирішення питань адміністративно-територіального устрою
Присвоєння поштової адреси об’єк- Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», Безоплатно
там нерухомого майна:
«Про регулювання містобудівної діяльності», рішення
42.1 будинку, якщо об’єкт побудовано; виконкому Криворізької міської ради від 13 січня 2010 року
42.2
приміщенням
(у
разі № 7 «Про затвердження Порядку присвоєння поштової
реконструкції нежитлових приміщень, адреси об’єктам нерухомого майна у м. Кривому Розі», зі
розташованих у житловому будинку); змінами,
від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і межі
42.3 об`єктам нерухомого майна- повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів»
приміщенням (у разі об’єднання
житлових приміщень у одне);
42.4 будівлям та спорудам (у разі,
якщо будівництво не завершено);

терміну дії
послудчення

Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову

Рішення
виконкому
районної у місті
ради або лист
про відмову

Рішення
виконкому
районної у місті
ради
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42.5 приміщенням та об’єктам комунальної власності міста, які перебувають у оренді;
42.6 будівлям та спорудам (у разі визнання права власності на об’єкт нерухомості за рішенням суду);
42.7 об’єктам (у разі впорядкування
нумерації існуючих капітальних будівель та споруд);
42.8 будівлям і спорудам (у разі впорядкування місцезнаходження гаражних кооперативів, садівничих товариств);
42.9 об’єктам, що утворилися в
результаті поділу або виділу частки з
нерухомого майна
Надання довідки про перейменування/ Рішення Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381 Безоплатно
правопис назви вулиці (провулку)
«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх
виконавчих органів»
Забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян
Надання дозволу на створення органу Закон України «Про органи самоорганізації населення», Безоплатно
самоорганізації населення (будинко- рішення міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і
вих, вуличних, квартирних комітетів; межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих
комітетів мікрорайонів)
органів»
Реєстрація органу самоорганізації Закон України «Про органи самоорганізації населення», Безоплатно
населення (будинкових, вуличних, рішення міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг і
квартальних
комітетів;
комітетів межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих
мікрорайонів)
органів»
Видача довідки про роботу колишнім Кодекс законів про працю України, Закони України: «Про Безоплатно
працівникам виконкому районної у пенсійне забезпечення», «Про службу в органах місцевого
місті ради
самоврядування»
Видача довідки про доходи колишнім Закон України «Про загальнообов’язкове державне Безоплатно
працівникам виконкому районної у пенсійне страхування»; Постанова Кабінету Міністрів
місті ради
України від 31 травня 2000 року № 865 «Про деякі питання

Довідка

Рішення
виконкому
районної у місті
ради
Реєстрація

Довідка

Довідка
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вдосконалення визначення розмірів заробітку для
обчислення пенсії»
Видача архівної довідки виконкому Закони України «Про Національний архівний фонд і архівні
районної у місті ради
установи», «Про захист персональних даних», Наказ
Міністрерства юстиції України від 18 червня 2015 року
№1000/5
«Про затвердження Правил організації
діловодства та архівного зберігання документів у
державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціх», рішення
Криворізької міської ради від 31. 03. 2016 № 381 «Про обсяг
і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих
органів»

Керуюча справами виконкому
районної у місті ради

О. Дуванова

Безоплатно

Довідка

