
                                                                        

КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                        РІШЕННЯ

27.01.2022                                         м.Ковель                                       № 17/153

Про затвердження переліку адміністративних послуг,
 які надаються через віддалене робоче місце управління 
“Центр надання адміністративних послуг” у селі Білин  

(Білинський старостинський округ)

Відповідно до  законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
“Про  адміністративні  послуги”,  “Про  особливості  надання  публічних
(електронних публічних) послуг”,  розпорядження Кабінету Міністрів України
від 16.05.2014 № 523 “Деякі питання надання адміністративних послуг органів
виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг”, на підставі
Регламенту  управління  “Центр  надання  адміністративних  послуг”,
затвердженого рішеннями міської ради від 23.04.2020 № 66/48, від 25.02.2021
№5/105, Положення про управління “Центр надання адміністративних послуг”,
затвердженого рішенням міської ради від 29.07.2021 № 10/218, рішення міської
ради  “Про  утворення  віддалених  робочих  місць  управління  “Центр  надання
адміністративних послуг” від 23.07.2020 №69/39 враховуючи численні зміни в
законодавстві  у сфері надання адміністративних послуг,  з  метою приведення
переліку  адміністративних послуг у  відповідність  до чинного  законодавства,
міська рада
                                                  
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити: 
1) перелік  адміністративних  послуг  виконавчих  органів  Ковельської

міської ради, які надаються через віддалене робоче місце управління “Центр
надання адміністративних послуг” у селі Білин, згідно з додатком;

2) перелік  адміністративних послуг територіальних органів центральних
органів  виконавчої  влади,  які  надаються  через  віддалене  робоче  місце
управління  “Центр  надання  адміністративних  послуг”  у  селі  Білин,  згідно  з
додатком;

3) перелік адміністративних послуг підприємств та установ, які надаються
через  віддалене  робоче  місце  управління  “Центр  надання  адміністративних
послуг” у селі Білин, згідно з додатком;



4) перелік  адміністративних  та  публічних  послуг,  які  надаються
старостою  через  віддалене  робоче  місце  управління  “Центр  надання
адміністративних послуг” у селі Білин.

2. Делегувати виконавчому комітету міської ради вносити подальші зміни
та доповнення в затверджений перелік адміністративних послуг, які надаються
через  віддалене  робоче  місце  управління  “Центр  надання  адміністративних
послуг” у селі Білин.

3. Рішення  міської  ради  від  24.12.2020  №  2/26  “Про  затвердження
переліку адміністративних послуг, які надаються через віддалені робочі місця
управління  “Центр  надання  адміністративних  послуг”  вважати  таким,  що
втратило чинність.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
міської  ради  з  питань  дотримання  прав  людини,  депутатської  діяльності  та
етики, законності і правопорядку, конфлікту інтересів  (Андрій Мілінчук).
            

Міський голова                                               Ігор ЧАЙКА



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
27.01.2022  № 17/153

ПЕРЕЛІК 
адміністративних послуг виконавчих органів Ковельської міської ради, які надаються

через віддалене робоче місце управління “Центр надання адміністративних послуг” у селі Білин

№
з/п 

Код послуги
Найменування адміністративної послуги

Суб’єкт надання
адміністративної послуги

1 2 3 4

1 0101 Надання містобудівних умов та обмежень для проектування об'єкта
будівництва

Відділ  містобудування  та
архітектури

2 0102 Надання будівельного паспорта забудови земельної ділянки Відділ  містобудування  та
архітектури

3 0103 Надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами Відділ  містобудування  та
архітектури

4 0104 Надання  паспорта прив’язки тимчасової споруди для провадження
підприємницької діяльності

Відділ  містобудування  та
архітектури

5 0105 Укладання  договору  про  встановлення  особистого  строкового
сервітуту

Відділ  містобудування  та
архітектури

6 0106 Внесення змін до містобудівних умов та обмежень для проектування
об'єкта будівництва

Відділ  містобудування  та
архітектури

1 2 3 4



2 Продовження додатка
7 0107 Скасування  містобудівних  умов  та  обмежень  для  проектування

об'єкта будівництва
Відділ  містобудування  та
архітектури

8 0108 Переоформлення дозволу на розміщення зовнішньої реклами Відділ  містобудування  та
архітектури

9 0109 Продовження строку дії дозволу на розміщення зовнішньої реклами Відділ  містобудування  та
архітектури

10 0110 Скасування дозволу на розміщення зовнішньої реклами Відділ  містобудування  та
архітектури

11 0112 Присвоєння об’єкту нерухомого майна адреси Відділ  містобудування  та
архітектури

12 0113 Надання  викопіювання  з  топографічної  зйомки  міста  М 1:500,  М
1:2000 або з генерального плану м.Ковеля М 1:5000

Відділ  містобудування  та
архітектури

13 0114 Рішення  про  переведення  житлових  приміщень  у  нежитлові  та
нежитлових приміщень у житлові

Відділ  містобудування  та
архітектури

14 0115 Надання інформації про можливість розміщення тимчасової споруди
для провадження підприємницької діяльності

Відділ  містобудування  та
архітектури

15 0117 Внесення змін до будівельного паспорта забудови земельної ділянки Відділ  містобудування  та
архітектури

16 0118 Внесення  змін  до  паспорта  прив’язки  тимчасової  споруди  для
провадження підприємницької діяльності

Відділ  містобудування  та
архітектури

17 0119 Переоформлення  паспорта  прив’язки  тимчасової  споруди  для
провадження підприємницької діяльності

Відділ  містобудування  та
архітектури

18 0121 Продовження строку дії паспорта прив’язки тимчасової споруди для
провадження підприємницької діяльності

Відділ  містобудування  та
архітектури

1 2 3 4



3 Продовження додатка
19 0122 Зміна адреси закінченого будівництвом об’єкта нерухомого майна у

разі  об’єднання,  поділу  або  виділення  частки/крім  квартири,
житлового або нежитлового приміщення 

Відділ  містобудування  та
архітектури

20 0201 Видача копії (витягів) з рішень міської ради Відділ  "Секретаріат  міської
ради" 

21 0302 Погодження  режимів  роботи  підприємств,  установ  та  організацій
сфери обслуговування незалежно від форми власності

Управління  економічного
розвитку та торгівлі

22 0401 Видача копій (витягів) з рішень виконавчого комітету міської ради
копій (витягів) з розпоряджень міського голови

 Відділ  загальної  та
організаційної роботи 

23 0701 Видача  копій  (витягів)  з  рішень  міської  ради,   копій  (  витягів)
виконавчого комітету  міської  ради копій  (витягів)  з  розпоряджень
міського голови що зберігаються в архівному відділі міської ради

Архівний відділ 

24 1308 Реєстрація місця проживання особи Відділ  обліку,  розподілу  та
приватизації житла, староста

25 1309 Зняття з реєстрації місця проживання особи Відділ  обліку,  розподілу  та
приватизації житла, староста

26 1311 Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання особи,  до
документів у зв’язку з перейменуванням вулиць та видачею нової
будинкової книги

Відділ  обліку,  розподілу  та
приватизації житла, староста

27 1312 Видача довідки про реєстрацію місця проживання  особи Відділ  обліку,  розподілу  та
приватизації житла, староста

1 2 3 4

28 1313 Видача  довідки  про  зареєстрованих  у  житловому  приміщенні/ Управління  “Центр  надання



4 Продовження додатка
будинку  осіб  (відповідно  до  інформації  Реєстру  Ковельської
територіальної громади)

адміністративних послуг

29 1314 Видача  довідки  про  зареєстрованих  у  житловому  приміщенні/
будинку осіб

Відділ  обліку,  розподілу  та
приватизації житла

30 1315 Видача  довідки  про  останнє  місце  реєстрації  померлої  особи  та
зареєстрованих з нею на день смерті осіб

Відділ  обліку,  розподілу  та
приватизації житла, староста

31 1501 Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою та
передачі безоплатно у приватну власність земельної ділянки

Відділ земельних ресурсів

32 1502 Рішення про затвердження технічної документації із землеустрою та
надання в оренду земельної ділянки

Відділ земельних ресурсів

33 1503 Рішення про  затвердження технічної  документації  із  землеустрою
щодо поділу  та  об’єднання   земельної  ділянки 

Відділ земельних ресурсів

34 1504 Надання  земельних  ділянок  із  земель  Ковельської  міської  ради  у
межах  норм  безоплатної  приватизації  для  будівництва  і
обслуговування  житлових  будинків,  господарських  будівель  і
споруд, згідно черговості

Відділ земельних ресурсів

35 1505 Рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності Відділ земельних ресурсів

36 1506 Рішення про затвердження проекту землеустрою щодо відведення та
надання земельної ділянки у власність або в користування (постійне
чи оренду)

Відділ земельних ресурсів

37 1507 Надання  дозволу  на  складання  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки

Відділ земельних ресурсів

1 2 3 4

38 1508 Надання  дозволу  на   розроблення  технічної    документації   із
землеустрою  щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі

Відділ земельних ресурсів



5 Продовження додатка
39 1509 Оформлення договорів оренди землі Відділ земельних ресурсів

40 1510 Рішення  про  реалізацію  переважного  права  на  укладання
(поновлення) договору оренди землі на новий строк

Відділ земельних ресурсів

41 1511 Рішення про  надання  згоди  на  передачу  в  суборенду  орендованої
землі

Відділ земельних ресурсів

42 1512 Рішення  про  затвердження  проекту  землеустрою  щодо  зміни
цільового призначення земельної ділянки

Відділ земельних ресурсів

43 1513 Рішення про надання згоди на об’єднання земельних ділянок Відділ земельних ресурсів

44 1514 Рішення про дострокове припинення права користування земельною
ділянкою

Відділ земельних ресурсів

45 1515 Рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо  відведення  земельної  ділянки  комунальної  власності
(технічної документації щодо встановлення меж земельної ділянки в
натурі)  та/або  проведення  її  експертної  оцінки  (викуп земельної
ділянки, на якій розміщується об'єкт нерухомого майна)

Відділ земельних ресурсів

46 1516 Надання  довідки  форми  №3 ДФ «Про наявність у фізичної особи
земельних ділянок»

Відділ земельних ресурсів

47 1517 Укладання (поновлення) договору оренди землі на новий строк Відділ земельних ресурсів

48 1518 Рішення про внесення змін до рішення міської ради, пов'язаного з
земельними правовідносинами

Відділ земельних ресурсів

1 2 3 4

49 1519 Надання  дозволу  на  складання  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки для розширення власної присадибної
ділянки

Відділ земельних ресурсів



6 Продовження додатка
50 1520 Надання  дозволу  на  складання  проекту  землеустрою  щодо

відведення земельної ділянки на присадибних ділянках своїх батьків
або родичів

Відділ земельних ресурсів

51 1521 Надання  дозволу  на  складання  проекту  землеустрою  щодо
відведення земельної ділянки з метою розширення власної земельної
ділянки шляхом викупу

Відділ земельних ресурсів

52 1522 Надання  земельних  ділянок  із  земель  Ковельської  міської  ради  у
межах  норм  безоплатної  приватизації  для  будівництва  і
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд
учасникам  бойових  дій,  які  брали  безпосередню  участь  в
антитерористичній операції, та сім’ям, члени яких загинули під час
участі в АТО/ООС, згідно Регламенту

Відділ земельних ресурсів

53 1523 Надання  відомостей  з  Державного  земельного  кадастру   про
земельну ділянку

Відділ земельних ресурсів

54 1524 Рішення про заміну сторони договору оренди земельної ділянки Відділ земельних ресурсів

55 1525 Рішення про  затвердження технічної  документації  із  землеустрою
щодо інвентаризації земель

Відділ земельних ресурсів

56 1526 Рішення  про  надання  дозволу  щодо  розроблення  технічної
документації із землеустрою щодо інвентаризації земель

Відділ земельних ресурсів

57 1527 Оформлення додаткової угоди до договору оренди землі Відділ земельних ресурсів

1 2 3 4

58 1528 Рішення про надання дозволу на розробку технічної документації із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельної
ділянки в натурі (на місцевості) на підставі сертифіката на право на
земельну частку (пай)  

Відділ земельних ресурсів



7 Продовження додатка
59 1529 Рішення про  затвердження технічної  документації  із  землеустрою

щодо встановлення (відновлення)  меж земельної  ділянки в  натурі
(на  місцевості)  та  виділення  земельної  частки  (паю)  в  натурі  (на
місцевості)  

Відділ земельних ресурсів

60 1530 Рішення про надання дозволу на розробку технічних документацій із
землеустрою  щодо  встановлення  (відновлення)  меж  земельних
ділянок в натурі (на місцевості) невитребуваних земельних часток
(паїв)  

Відділ земельних ресурсів

61 1531 Рішення про затвердження технічних документацій із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі
(на місцевості) невитребуваних земельних часток (паїв)  

Відділ земельних ресурсів

62 1532 Довідка про земельну ділянку, що перебуває у користуванні Відділ земельних ресурсів

63 2101 Надання  державної  допомоги  у  зв’язку  з  вагітністю  та  пологами
особам,  які  не  застраховані  в  системі  загальнообов’язкового
державного соціального страхування

Управління  соціального
захисту населення

64 2102 Надання  субсидій  для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-
комунальних  послуг,  придбання  скрапленого  газу,  твердого  та
рідкого пічного побутового палива

Управління  соціального
захисту населення

65 2103 Надання державної допомоги на дітей одиноким матерям Управління  соціального
захисту населення

1 2 3 4

66 2104 Компенсаційна виплата фізичній особі, яка надає соціальні послуги
з догляду на непрофесійній основі

Управління  соціального
захисту населення

67 2105 Надання  тимчасової  державної  допомоги  дітям,  батьки  яких
ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати

Управління  соціального
захисту населення
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дитину або місце проживання їх невідоме

68 2106 Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права
на пенсію, та особам з інвалідністю

Управління  соціального
захисту населення

69 2107 Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з
особою з інвалідністю  I чи  II групи внаслідок психічного розладу,
яка  за  висновком  лікарської  комісії  медичного  закладу  потребує
постійного стороннього догляду, на догляд за нею

Управління  соціального
захисту населення

70 2108 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям Управління  соціального
захисту населення

71 2109 Надання  державної  соціальної  допомоги  особам  з  інвалідністю  з
дитинства та дітям з інвалідністю

Управління  соціального
захисту населення

72 2110 Надання  державної  допомоги  особі,  яка  доглядає  за  хворою
дитиною

Управління  соціального
захисту населення

73 2111 Надання  державної  допомоги  на  дітей,  які  виховуються  у
багатодітних сім’ях

Управління  соціального
захисту населення

74 2112 Призначення  тимчасової  державної  допомоги  непрацюючій  особі,
яка досягла пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату
у зв’язку з відсутністю страхового стажу

Управління  соціального
захисту населення

1 2 3 4

75 2113 Призначення  щомісячної  адресної  допомоги  внутрішньо
переміщеним особам для покриття витрат  на проживання,  в  тому
числі на оплату житлово-комунальних послуг

Управління  соціального
захисту населення

76 2114 Надання державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку
чи піклування

Управління  соціального
захисту населення
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77 2115 Надання державної допомоги при усиновленні дитини Управління  соціального
захисту населення

78 2116 Надання державної соціальної допомоги на догляд Управління  соціального
захисту населення

79 2117 Надання державної допомоги при народженні дитини Управління  соціального
захисту населення

80 2118 Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї
та дитини з багатодітної сім’ї

Управління соціального 
захисту населення

81 2119 Видача  посвідчення  дитини  з  багатодітної  сім’ї  у  зв’язку  з
досягненням 6-річного віку

Управління соціального 
захисту населення

82 2120 Продовження терміну дії посвідчення дитини з багатодітної сім’ї у
зв’язку з досягненням 14-річного віку

Управління соціального 
захисту населення

83 2121 Видача/продовження  терміну  дії  посвідчення  батьків/дитини  з
багатодітної сім’ї (18-23 роки)

Управління соціального 
захисту населення

84 2122 Продовження  терміну  дії  посвідчення  батьків  багатодітної  сім’ї  у
зв’язку зі зміною складу сім’ї

Управління соціального 
захисту населення

1 2 3 4

85 2123 Видача дубліката посвідчення батьків та дитини з багатодітної сім’ї Управління соціального 
захисту населення

86 2124 Призначення грошової компенсації вартості одноразової натуральної
допомоги “пакунок малюка”

Управління соціального 
захисту населення
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87 2125 Компенсаційна виплата з відшкодування вартості послуги з догляду

за дитиною до трьох років «муніципальна няня»
Управління  соціального
захисту населення

88 2126 Виплата  одноразової  винагороди жінкам,  яким присвоєно почесне
звання України «Мати-героїня» 

Управління  соціального
захисту населення

89 2501 Запит на отримання інформації що міститься в Державному реєстрі
виборців

Відділ  ведення  Державного
реєстру виборців 

90 2901 Державна  реєстрація  права  власності  об’єкта  нерухомого
майна,будівництво якого здійснено до 5 серпня 1992року

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

91 2902 Державна  реєстрація  права  власності  на  новозбудований  об’єкт
нерухомого майна

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

92 2903 Державна реєстрація права власності на об’єкт  нерухомого майна,
право  власності  на  який  зареєстровано  у  реєстрі  прав  власності,
який був чинний до 01.01.2013(перереєстрація)

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

93 2904 Державна реєстрація  права  власності  на  об’єкт  нерухомого майна
державної або комунальної власності, будівництво якого завершено
та  право  власності  на  який  не  зареєстровано  до  01.01.2013,  за
відсутності  документа,  що посвідчує набуття права державної або
комунальної власності

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

1 2 3 4

94 2905 Державна  реєстрація  права  власності  реконструйованого  об’єкта
нерухомого майна (в  тому числі  в  результаті  переведення об’єкта
нерухомого майна із житлового у нежитловий або навпаки)

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

95 2906 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у
власність юридичної особи як внесок(внесення майна до статутного
(складеного) капіталу (статутного фонду)вступні, членські та цільові

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”
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внески членів кооперативу

96 2907 Державна реєстрація права власності у  зв’язку з передачею майна у
власність  фізичним  та  юридичним  особам  майна  у  результаті
припинення(ліквідації чи реорганізації)юридичної особи або виділу
з неї нової юридичної особи

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

97 2908 Державна реєстрація права власності у зв’язку з поверненням майна
у власність реабілітованим громадянам

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

98 2909 Державна реєстрація права власності на земельну ділянку(первинна
реєстрація)

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

99 2910 Державна  реєстрація  права  власності  на  сформовану  земельну
ділянку  шляхом  поділу  або  об’єднання  раніше  сформованих
земельних ділянок

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

100 2911 Державна реєстрація права власності  на об’єкт нерухомого майна,
що створюється шляхом поділу(у тому числі у результаті виділення
окремого об’єкта нерухомого майна із складу ОНМ, що складається
з  2  або  більше  об’єктів,  виділу  частки  або  об’єднання  кількох
об’єктів)

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

1 2 3 4

101 2912 Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника
майна,уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого
майна  з  державної  у  комунальну  власність  чи  з  комунальної  у
державну  власність  або  з  приватної  у  державну  чи  комунальну
власність

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

102 2913 Державна  реєстрація  прав  на  окремий  індивідуально  визначений Управління  “Центр  надання
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об’єкт нерухомого майна(квартира,житлове, нежитлове приміщення
тощо),  будівництво  якого  здійснювалось  із  залученням  коштів
фізичних і юридичних осіб 

адміністративних послуг”

103 2914 Державна  реєстрація  прав  на  окремий  індивідуально  визначений
об’єкт нерухомого майна(квартира,житлове, нежитлове приміщення
тощо),  будівництво  якого  здійснювалось  у  результаті  діяльності
кооперативу

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

104 2915 Державна  реєстрація  права  власності  на  об’єкт  незавершеного
будівництва

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

105 2916 Державна  реєстрація  права  власності  на  об’єкт  незавершеного
будівництва, що підлягає приватизації

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

106 2917 Державна  реєстрація  припинення  права  власності  на  об’єкт
нерухомого  майна,  об’єкт  незавершеного  будівництва  у  зв’язку  з
його знищенням

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

107 2918 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

1 2 3 4

108 2919 Державна  реєстрація  права  власності  та  інших  речових  прав  на
земельну  ділянку,  реєстрація  яких  проведена  до  1  січня  2013  у
зв’язку  з  втратою,  пошкодженням  чи  зіпсуванням  відповідного
державного акта

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

109 2920 Державна реєстрація іншого речового права Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

110 2921 Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав Управління  “Центр  надання
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на нерухоме майно адміністративних послуг”

111 2922 Державна реєстрація обтяжень нерухомого майна Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

112 2923 Виправлення технічної помилки у відомостях Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

113 2925 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у
власність  фізичним  та  юридичним  особам,  що  вийшли  із  складу
засновників (учасників) юридичної особи

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

114 2926 Державна  реєстрація  права  власності  у  зв’язку  із  виділенням
нерухомого  майна  в  натурі  власникам  майнових  паїв  членів
колективних сільськогосподарських підприємств

Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

115 2927 Заборона вчинення реєстраційних дій Управління  “Центр  надання
адміністративних послуг”

Начальник управління “Центр надання
адміністративних послуг” виконавчого комітету Ольга ЧАЙКА



ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
27.01.2022  № 17/153

ПЕРЕЛІК 
адміністративних послуг територіальних органів центральних органів виконавчої влади,

які надаються через віддалене робоче місце управління “Центр надання адміністративних послуг” у селі Білин

№
 з/п 

Код
послуги

                             Найменування адміністративної послуги Суб’єкт надання адміністративної
послуги

1 2 3 4

1 0601 Видача витягу з технічної документації про нормативну 
грошову оцінку земельної ділянки 

Відділ  №  3 Управління  надання
адміністративних послуг    Головного
управління  Держгеокадастру  у
Волинській області 

2 0602 Надання  відомостей з Державного  земельного  кадастру  у
формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну
ділянку

Відділ  №  3 Управління  надання
адміністративних послуг    Головного
управління  Держгеокадастру  у
Волинській області 

3 0603 Державна  реєстрація  земельної  ділянки  з  видачею  витягу  з
державного  земельного  кадастру 

Відділ  №  3 Управління  надання
адміністративних послуг    Головного
управління  Держгеокадастру  у
Волинській області 



1 2 3 4

4 0604 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін
до них) про земельну ділянку 

Відділ  №  3 Управління  надання
адміністративних послуг    Головного
управління  Держгеокадастру  у
Волинській області 

5 0605 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про
межі  частини земельної  ділянки,  на яку поширюються права
суборенди, сервітуту, з видачею витягу

Відділ  №  3 Управління  надання
адміністративних послуг    Головного
управління  Держгеокадастру  у
Волинській області 

6 0609 Виправлення  технічної  помилки  у  відомостях  з  Державного
земельного  кадастру,  яка   була   допущена   органом,  що
здійснює його ведення, з видачею витягу

Відділ  №  3 Управління  надання
адміністративних послуг    Головного
управління  Держгеокадастру  у
Волинській області 

7 0611 Надання   довідки про  наявність  та  розмір  земельної  частки
(паю),  довідки  про  наявність  у  державному  земельному
кадастрі  відомостей  про  одержання  у  власність  земельної
ділянки  у  межах  норм  безоплатної  приватизації  за  певним
видом її цільового призначення (використання)

Відділ  №  3 Управління  надання
адміністративних послуг    Головного
управління  Держгеокадастру  у
Волинській області 

8 0612 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі
викопіювання з картографічної основи державного земельного
кадастру, кадастрової карти(плану)

Відділ  №  3 Управління  надання
адміністративних послуг    Головного
управління  Держгеокадастру  у
Волинській області 



1 2 3 4

9 1404 Реєстрація Декларації відповідності матеріально-технічної бази
суб’єкта  господарювання  вимогам  законодавства  з  питань
пожежної безпеки

Ковельське РУ ГУ УДСНС України у
Волинській області

10 1410 Видача  експлуатаційного  дозволу  операторам  ринку,  що
провадять  діяльність,  пов’язану  з  виробництвом  та\або
зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Головне  управління
Держпродспоживслужби  у
Волинській області

11 1411 Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності:
на  потужностях  (об’єктах)  з  переробки  неїстівних  продуктів
тваринного  походження,  на  потужностях  (об’єктах)  з
виробництва,  змішування та приготування кормових добавок,
преміксів і кормів

Головне  управління
Держпродспоживслужби  у
Волинській області

12 1412 Анулювання  експлуатаційного дозволу операторам ринку,  що
проводять  діяльність,  пов’язану  з  виробництвомта\або
зберіганням харчових продуктів тваринного походження

Головне  управління
Держпродспоживслужби  у
Волинській області

13 1413 Державна реєстрація потужностей операторів ринку Головне  управління
Держпродспоживслужби  у
Волинській області

14 1414 Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей
операторів ринку

Головне  управління
Держпродспоживслужби  у
Волинській області

15 1415 Внесення відомостей про припинення використання 
потужності до Державного реєстру потужностей операторів 
ринку використання потужності

Головне  управління
Держпродспоживслужби  у
Волинській області



1 2 3 4

16 1416 Затвердження експортної потужності Головне  управління
Держпродспоживслужби  у
Волинській області

17 3107 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 
досягненні 25- і 45- річного віку

Ковельський відділ УДМС України у
Волинській області

Начальник управління “Центр надання
адміністративних послуг” виконавчого комітету    Ольга ЧАЙКА



        ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення міської ради
27.01.2022  № 17/153

ПЕРЕЛІК 
адміністративних послуг підприємств та установ, які надаються

через віддалене робоче місце управління “Центр надання адміністративних послуг” у селі Білин

№
з/п 

Код
послуги

Найменування адміністративної послуги Суб’єкт надання
адміністративної послуги

1 2 3 4

1 4001 Виготовлення Технічного паспорта на житловий (садовий, дачний) будинок 
площею до 400 м² (первинна інвентаризація)

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

2 4002 Виготовлення Технічного паспорта на житловий (садовий, дачний) будинок 
площею до 300 м² (первинна інвентаризація)

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

3 4003 Виготовлення Технічного паспорта на житловий (садовий, дачний) будинок 
площею до 200 м² (первинна інвентаризація)

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

4 4004 Виготовлення Технічного паспорта на житловий (садовий, дачний) будинок 
площею до 100 м² (первинна інвентаризація)

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

5 4005 Виготовлення Технічного паспорта на кооперативну або інвестиційну 
квартиру (первинна інвентаризація)

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“



2 Продовження додатка

1 2 3 4

6 4006 Виготовлення Технічного паспорта на квартиру (після вчинення 
нотаріальних дій)

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

7 4007 Виготовлення Технічного паспорта на  житловий (садовий, дачний) будинок
(після вчинення нотаріальних дій  до 2005р.)

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

8 4008 Виготовлення Технічного паспорта на  житловий (садовий, дачний) будинок
(після вчинення нотаріальних дій  після 2005р.)

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

9 4009 Виготовлення Технічного паспорта на  гараж  (в гаражному кооперативі) 
(первинна інвентаризація)

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

10 4010 Виготовлення Технічного паспорта на  гараж  (в гаражному кооперативі)  
(після вчинення нотаріальних дій)

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

11 4011 Виготовлення Технічного паспорта для приватизації державного житлового 
фонду

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

12 4012 Виготовлення Технічного паспорта на житловий (садовий, дачний) будинок 
площею до 300 м2 або господарські будівлі до 100 м2 з відміткою про 
проведене Технічне обстеження

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

13 4013 Виготовлення довідки про надання інформації про 
зареєстроване/незареєстроване право на об'єкт нерухомого майна

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“



3 Продовження додатка

1 2 3 4

14 4014 Виготовлення висновку про можливість поділу житлового будинку Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

15 4015 Виготовлення Звіту про проведення технічного огляду житлового (дачного,
садового) будинку на його відповідність ДБН

Комунальне  підприємство
“Волинське  обласне  бюро
технічної інвентаризації“

16 4030 Дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів (лісовий квиток) Державне  підприємство
“Ковельське  лісове
господарство”,
Ковельське  спеціалізоване
лісогосподарське  приватне
акціонерне товариство “ТУР“

Начальник управління “Центр надання
адміністративних послуг” виконавчого комітету                 Ольга ЧАЙКА



        ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення міської ради
27.01.2022  № 17/153 

ПЕРЕЛІК 
адміністративних та публічних послуг, які надаються старостою через віддалене робоче місце 

управління «Центр надання адміністративних послуг» у селі Білин

№ з/п Код
послуги

Найменування адміністративної послуги Суб’єкт надання
адміністративної послуги

1 2 3 4

1 2811 Державна реєстрація народження дитини та її походження Староста 

2 2812 Державна реєстрація смерті Староста 

3 2813 Державна реєстрація шлюбу Староста 

4 0501 Посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування Староста

5 0502 Посвідчення довіреностей, припинення та скасування довіреностей Староста

6 0503 Засвідчення  вірності  копій  документів  і  витягів  з  них,  засвідчення
справжності підписів на документах 

Староста

7 0504 Видача довідки про родинні зв’язки (склад сім’ї) Староста

8 0505 Видача довідки-характеристики на фізичну особу Староста

9 0506 Видача довідка про членство в особистому селянської господарстві Староста



2 Продовження додатка

1 2 3 4

10 0507 Видача довідки про працевлаштування особи Староста

11 0508 Видача довідки про користування твердим паливом Староста

12 0509 Видача довідки про фактичне місце проживання особи Староста

13 0510 Видача архівних довідок Староста

14 0511 Акт обстеження житлово-побутових умов проживання Староста

Начальник управління “Центр надання
адміністративних послуг” виконавчого комітету Ольга ЧАЙКА


	КОВЕЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
	ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

