
УКРАЇНА
Жовківська міська рада

Львівського району Львівської області
8-ма чергова сесія VIII-го демократичного скликання

РІШЕННЯ
від 05.05.2021 року № 350 м. Жовква

Про організацію роботи ЦНАП
Жовківської міської ради Львівського 
району Львівської області

З метою організації належної роботи Центру надання адміністративних послуг 
Жовківської міської ради Львівського району Львівської області, відповідно до 
рішення сесії Жовківської міської ради від 05.04.2021 року № 13 «Про внесення змін 
до структури і чисельності апарату Жовківської міської ради», відповідно до 
Постанови Кабінету Міністр України від 20.02.2013 року №118 «Про затвердження 
Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», керуючись 
Законом України «Про адміністративні послуги», ст. 26 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Жовківська міська рада Львівського району 
Львівської області

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Жовківської 
міської ради Львівського району Львівської області, що додається.

2. Затвердити Регламент Центру надання адміністративних послуг Жовківської 
міської ради Львівського району Львівської області, що додається.

3. Затвердити Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання 
адміністративних послуг Жовківської міської ради Львівського району Львівської 
області згідно Додатку 1.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
регламенту, депутатської діяльності, етики, законності, регуляторної політики, 
дотримання прав людини, боротьби зі злочинністю, запобігання корупції та 
сприяння депутатській діяльності (З.М. Савіцька).

Міський голова Олег ВОЛЬСЬКИЙ



Додаток №1 до рішення сесії 
Жовківської міської ради 

Львівського району Львівської області 
від 05.05.2021 р. № 350

Перелік адміністративних послуг

№
з/п

Код 
послуг 

и

Назва адміністративної послуги Законодавчі акти України, 
якими передбачено надання 

адміністративної послуги
01 Реєстрація/зняття з реєстрації мешканців

1. 01-01 Реєстрація місця проживання /перебування особи Закон України «Про свободу 
пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні»

2. 01-02 Зняття з реєстрації місця проживання особи
3. 01-03 Видача довідки про реєстрацію місця проживання 

особи
4. 01-04 Видача довідки зняття з місця проживання
5. 01-05 Внесення до паспорта громадянина України зміни 

назви вулиці
6. 01-06 Видача довідки про склад сім’ї (про склад 

зареєстрованих у житловому приміщенні осіб)
Закон України «Про державну 

соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям»

02 Послуги у сфері державної реєстрації актів цивільного стану
7. 02-01 Державна реєстрація народження Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного і 

стану» *
8. 02-02 Державна реєстрація шлюбу Сімейний кодекс України;

Закон України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного 

стану»
9. 02-03 Державна реєстрація смерті Цивільний кодекс України;

Сімейний кодекс України;
Закон України «Про державну 
реєстрацію актів цивільного 

стану»
03 Нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами органів місцевого 

самоврядування у населених пунктах, де немає нотаріусів
10. 03-01 Посвідчення заповіту (крім секретного) Закон України «Про 

нотаріат»
11. 03-02 Скасування заповіту (крім секретного)

12. 03-03 Видача дубліката, посвідченого органом 
місцевого самоврядування, документа

13. 03-04 Засвідчення вірності копії (фотокопії) документа і 
виписки з нього



14. 03-05 Засвідчення справжності підпису на документі
15. 03-06 Посвідчення довіреностей, прирівнюваних до 

нотаріально посвідчених, крім довіреностей на 
право розпорядження нерухомим майном, 

довіреностей на управління і розпорядження 
корпоративними правами та довіреностей на 

користування та розпорядження транспортними 
засобами

04 Реєстрація нерухомості
16. 04-01 Державна реєстрація права власності на нерухоме 

майно

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх 
обтяжень»

17. 04-02 Державна реєстрація інших (відмінних від права 
власності) речових прав на нерухоме майно

18. 04-03 Державна реєстрація обтяжень речового права на 
нерухоме майно

19. 04-04 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна
20. 04-05 Внесення змін до записів Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
21. 04-06 Внесення змін до записів до Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно в зв'язку з 
допущенням технічної ПОМИЛКИ 3 вини 

державного реєстратора прав на нерухоме майно

22. 04-07 Скасування запису Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно

23. 04-08 Внесення змін до записів до Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно в зв'язку з 
допущенням технічної ПОМИЛКИ не 3 вини 

державного реєстратора прав на нерухоме майно

24. 04-09 Надання інформації з Державного реєстру 
речових прав на нерухоме майно

03 Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців
25. 05-01 Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - 
підприємця у разі її смерті

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»26. 05-02 Державна реєстрація зміни складу комісії з 

припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 
комісії), голови комісії або ліквідатора (крім 

громадського формування).
27. 05-03 Державна реєстрація рішення про відміну 

рішення про припинення юридичної особи (крім 
громадського формування)

28. 05-04 Державна реєстрація рішення про припинення 
юридичної особи (крім громадського 

формування)
29. 05-05 Державна реєстрація переходу юридичної особи 

на діяльність на підставі модельного статуту (крім 
громадського формування)

ЗО. 05-06 Державна реєстрація переходу' юридичної особи з 
модельного статуту на діяльність на підставі



установчого документа (крім громадського 
формування)

31. 05-07 Державна реєстрація включення відомостей про 
юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2004 

року, відомості про яку не 
містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань (крім громадського 

формування)
32. 05-08 Державна реєстрація включення відомостей про 

фізичну особу - підприємця, зареєстровану до 1 
липня 2004 року, відомості про яку не містяться в 
в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

33. 05-09 Надання відомостей з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань (виписка з 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань у паперовій формі для проставляння 
апостиля, витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, копії документів, що 
містяться в реєстраційній справі відповідної 

юридичної особи, громадського формування, що 
не має статусу юридичної особи, фізичної особи - 

підприємця)
34. 05-10 Державна реєстрація змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 
громадського формування), що містяться в 

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

формувань
35. 05-11 Державна реєстрація юридичної особи (крім 

громадського формування)
36. 05-12 Державна реєстрація припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи - 
підприємця

37. 05-13 Державна реєстрація змін до відомостей про 
фізичну особу - підприємця, що містяться в 

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

формувань
38. 05-14 Державна реєстрація фізичної особи - підприємця
39. 05-15 Державна реєстрація припинення юридичної 

особи в результаті її ліквідації (крім громадського 
формування)

40. 05-16 Державна реєстрація припинення юридичної 
особи в результаті її реорганізації (крім 

громадського формування)

Закон України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб,



41. 05-17 Державна реєстрація створення відокремленого 
підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування).

фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань»

42. 05-18 Державна реєстрація припинення відокремленого 
підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування)
43. 05-19 Державна реєстрація змін до відомостей про 

юридичну особу, що містяться в Єдиному 
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних - 

осіб та громадських формувань, у тому числі змін 
до установчих документів юридичної особи (крім 

громадських формувань)
06 Надання відомостей з Державного земельного кадастру

44. 06-01 Надання відомостей з Державного земельного 
кадастру у формі:

1. витягу з Державного земельного кадастру про:
■ землі в межах територій адміністративно- 

територіальних одиниць;
■ обмеження у використанні земель;

■ земельну ділянку
2. довідки, що містить узагальнену інформацію

про землі (території).
3. викопіювань з картографічної основи 

Державного земельного кадастру, кадастрової 
карти (плану).

4.копій документів, що створюються під час 
ведення Державного земельного кадастру.

Закон України «Про 
Державний 

земельний кадастр»

45. 06-02 Видача довідки про:
1. наявність та розмір земельної частки (паю)

2. наявність у Державному земельному кадастрі 
відомостей про одержання у власність земельної 

ділянки у межах норм безоплатної приватизації за 
певним видом її цільового призначення 

(використання)

Земельний кодекс України

46. 06-03 Видача відомостей з документації із землеустрою, 
що включена до Державного фонду документації 

із землеустрою

Закон України «Про 
землеустрій»

47. 06-04 Видача довідки з державної статистичної звітності про 
наявність земель та розподіл їх за власниками земель, 

землекористувачами, угіддями

48. 06-05 Видача витягу з технічної документації про 
нормативну грошову оцінку земельної ділянки

Закон України «Про оцінку зе
мель»

Закон України «Про 
державний земельний кадастр»

49. 06-06 Внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей (змін до них) про земельну ділянку

50. 06-07 Внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про межі частини земельної ділянки, на 

яку поширюються права суборенди, сервітуту, з 
видачею витягу

51. 06-08 Внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей (змін до них) про землі в межах територій



адміністративно-територіальних одиниць з видачею 
витягу

52. 06-09 Внесення до Державного земельного кадастру 
відомостей про обмеження у використанні земель, 

встановлені безпосередньо законами та прийнятими 
відповідно до них нормативно-правовими актами, з 

видачею витягу

07 Питання місцевого значення
53. 07-01 Надання дозволу' на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки 3 
метою передачі у власність, в оренду, в постійне 

користування; з метою зміни цільового 
призначення

Земельний кодекс України 
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

Закон України «Про 
землеустрій»

54. 07-02 Поновлення (продовження) договору оренди 
землі (договору оренди земельної ділянки, 

договору на право тимчасового користування 
землею (в тому числі, на умовах оренди)

Земельний кодекс України 
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 
Закон України «Про оренду 

землі»
55. 07-03 Внесення змін до договору оренди землі 

(договору оренди земельної ділянки, договору на 
право тимчасового користування землею (в тому 

числі, на умовах оренди)

56. 07-04 Надання згоди на передачу орендованої земельної 
ділянки в суборенду

57. 07-05 Затвердження проекту землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки з метою передачі у 
власність, в оренду, в постійне користування; з 

метою зміни цільового призначення

Земельний кодекс України 
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

Закон України «Про 
землеустрій»

58. 07-06 Надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) з метою передачі у власність, в 
оренду, в постійне користування

Земельний кодекс України 
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

Закон України «Про 
землеустрій»

59. 07-07 Затвердження технічної документації із 
землеустрою щодо встановлення (відновлення) 
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з 
метою передачі у власність, в оренду, в постійне 

користування

60. 07-08 Припинення права власності на земельну ділянку 
або на її частину у разі добровільної відмови 
власника на користь територіальної громади

Земельний кодекс України 
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

61. 07-09 Припинення права постійного користування 
земельною ділянкою або її частиною у разі 

добровільної відмови землекористувача

62 07-10 Припинення права користування (в тому числі на 
умовах оренди) земельною ділянкою або її

Земельний кодекс України 
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»



частиною у разі добровільної відмови 
землекористувача

Закон України «Про оренду 
землі»

63. 07-11 Надання дозволу на купівлю-продаж земельної 
ділянки несільськогосподарського призначення 

(не на конкурентних засадах), на якій розташовані 
об’єкти нерухомого майна, які перебувають у 

власності громадян та юридичних осіб

Земельний кодекс України 
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

64. 07-12 Надання згоди на поділ чи об’єднання раніше 
сформованих земельних ділянок

65. 07-13 Розмежування земельної ділянки за цільовим 
призначенням

Земельний кодекс України 
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

Закон України «Про 
землеустрій»

66. 07-14 Внесення змін до рішень ради щодо вирішення 
земельних питань різного характеру

Земельний кодекс України 
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»

67. 07-15 Надання дозволу на розроблення технічної 
документації із землеустрою щодо встановлення 

меж частини земельної ділянки, на яку 
поширюється право сервітуту

Земельний кодекс України 
Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» 

Закон України «Про 
землеустрій»

Закон України «Про державний 
земельний кадастр»

Цивільний кодекс України
68. 07-16 Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого 

майна
Закон України «Про 

регулювання містобудівної 
діяльності»

69. 07-17 Видача ордеру на видалення зелених насаджень Закон України «Про 
благоустрій населених пунктів»

70. 07-18 Взяття громадян на соціальний квартирний облік Закон України «Про житловий 
фонд соціального призначення»

71. 07-19 Прийняття рішення про переведення житлового 
будинку або житлового приміщення у нежитлові

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 29.01.2003 р. № 117 

«Про Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, 
які мають право на пільги»

72. 07-20 Видача (продовження дії) дозволу на розміщення 
реклами

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 23.05.2012 № 417 
«Про затвердження Порядку 
встановлення статусу особи, 
яка постраждала від торгівлі 

людьми»
73. 07-21 Встановлення (погодження) режиму роботи 

підприємств, установи та організацій сфери 
обслуговування

Закон України 
«Про державну допомогу 

сім’ям з дітьми»
74. 07-22 Видача довідок для пред’явлення до нотаріальної 

контори спадкоємцю про факт проживання та 
реєстрації з громадянином на день його смерті

Закон України 
«Про місцеве самоврядування», 

«Про нотаріат»
75. 07-23 Видача довідок для пред’явлення до нотаріальної 

контори про факт реєстрації та проживання осіб, 
які не досягли 18 річного віку



76. 07-24 Видача довідки про проведення поховання, про 
спільне проживання громадян та ведення 

господарства на момент сметрі одного з них

Закон України 
«Про місцеве самоврядування»

77. 07-25 Видача довідки про реєстрацію та проживання 
дитини з одним з батьків і перебування на її 

(його) утриманні
78. 07-26 Видача довідки про потребу постійного 

стороннього догляду
79. 07-27 Видача довідки про здійснення догляду за 

громадянином (громадянкою), який (яка) є 
особою з інвалідністю з дитинства

80. 07-28 Видача особі подання про можливість 
призначення її опікуном або піклувальником 
повнолітньої недієздатної особи або особи, 

цивільна дієздатність якої обмежена

Цивільний кодекс України

81. 07-29 Надання одноразової матеріальної допомоги 
постраждалим від пожежі або стихійного лиха

82. 07-30 Надання одноразової матеріальної допомоги 
учасникам ВВВ , учасникам АТО

ЗУ «Про місцеве 
самоврядування в Україні», 

Бюджетний кодекс України, ЗУ 
«Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим 
сім’ям»

83. 07-31 Надання одноразової матеріальної допомоги 
соціально-незахищеним верстам населення

84. 07-32 Надання матеріальної допомоги на поховання 
деяких категорій громадян

85. 07-33 Видача довідки в нотаріальну контору на 
оформлення спадщини

«Порядок вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами 

України, затверджений наказом 
Міністерства юстиції № 296/5 

від 22.02.2012
08 Послуги соціального характеру

89. 09-01 Прийом документів для призначення субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житлово- 

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, 
твердого та рідкого пічного побутового палива

Постанова Кабінету Міністрів 
України №848 від 21.10.1995 
«Про порядок призначення та 
надання населенню субсидій 
для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних 

послуг, придбання скрапленогс 
газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива»
90. 09-02 Прийом документів для надання пільг на 

придбання твердого палива і скрапленого газу
Постанова Кабінету Міністрів 
України від 31 січня 2007 р. № 

77 «Порядок 
надання пільг на придбання 

твердого палива і скрапленогс 
газу за рахунок субвенцій з 

державного бюджету місцевш 
бюджетам» Закони 

України: «Про статус і 
соціальний захист громадян, 
які постраждали внаслідок 

Чорнобильської 
катастрофи", “Про статус 

ветеранів військової служби



ветеранів органів внутрішніх 
справ, ветеранів Національної 

поліції і деяких інших осіб та їх 
соціальний захист”, "Про 

охорону дитинства" 
Закон України «Про основи 

соціальної захищеності 
інвалідів в Україні»

91. 09-03 Видача довідки для отримання пільг інвалідам, 
які не мають права на пенсію чи соціальну 

допомогу

Закон України «Про основи 
соціальної захищеності 

інвалідів в Україні»

92. 09-04 Прийом документів для призначення тимчасової 
державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають 
можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме

Постанова Кабінету Міністрів 
України №189 від 22.02.2006 
«Про призначення тимчасової 

державної допомоги дітям, 
батьки яких ухиляються від 
сплати аліментів, не мають 

можливості утримувати дитину 
або місце проживання їх 

невідоме»
93. 09-05 Прийом документів для призначення державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
Закон України «Про державну 

соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім’ям»

94. 09-06 Прийом документів для призначення державної 
допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами 

особам, які не застраховані в системі 
загальнообов’язкового державного соціального 

страхування

Закон України «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми»

95. 09-07 Прийом документів для призначення державної 
допомоги при народженні дитини

96. 09-08 Прийом документів для призначення державної 
допомоги при усиновленні дитини

97. 09-09 Прийом документів для призначення державної 
допомоги на дітей, над якими встановлено опіку 

чи піклування
98. 09-10 Прийом документів для призначення державної 

допомоги на дітей одиноким матерям
99. 09-11 Прийом документів для надання державної 

соціальної допомоги інвалідам з дитинства та 
дітям-інвалідам

Закон України «Про державну 
соціальну допомогу інвалідам з 
дитинства та дітям-інвалідам»

100. 09-12 Прийом документів для надання надбавки на 
догляд за інвалідами з дитинства та дітьми- 

інвалідами
101. 09-13 Прийом документів для надання державної 

соціальної допомоги особам, які не мають права 
на пенсію, та особам з інвалідністю

Закон України «Про державну 
соціальну допомогу особам, які 

не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю»102. 09-14 Прийом документів для надання державної 

соціальної допомоги на догляд



103. 09-15 Прийом документів для призначення 
компенсаційної виплати фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 29.04.2004 № 558 
«Про затвердження Порядку 

призначення і виплати 
компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги»
104. 09-16 Прийом документів для призначення щомісячної 

компенсаційної виплати непрацюючій особі, яка 
здійснює догляд за інвалідом І групи або за 

особою, яка досягла 80-річного віку

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 26.07.1996 № 832 

«Про підвищення розмірів 
державної допомоги окремим 

категоріям громадян»
105. 09-17 Надання грошової допомоги особі, яка проживає 

разом з інвалідом І чи II групи внаслідок 
психічного розладу, який за висновком лікарської 

комісії медичного закладу потребує постійного 
стороннього догляду, на догляд за ним

Постанова Кабінету Міністрів 
України від 02.08.2000 № 1192 

«Про надання щомісячної 
грошової допомоги 

малозабезпеченій особі, яка 
проживає разом з інвалідом І 

чи II групи внаслідок 
психічного розладу, який за 
висновком лікарської комісії 
медичного закладу потребує 

постійного стороннього 
догляду, на догляд за ним»

106. 09-18 Прийом заяв на забезпечення путівками на 
оздоровлення та відпочинок до дитячого закладу 
дітей, які потребують особливої соціальної уваги 

та підтримки

Закон України «Про 
оздоровлення та відпочинок 

дітей»

107. 09-19 Прийом документів для встановлення статусу та 
видання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 

дитини з багатодітної сім’ї

Закон України «Про охорону 
дитинства»

108. 09-20 Прийом документів для встановлення статусу 
«інвалід війни»

Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»
109. 09-21 Прийом документів для встановлення статусу 

«учасник війни»
Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»

110. 09-22 Прийом документів для встановлення статусу 
члена сім’ї померлого (загиблого) ветерана війни

Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»
111. 09-23 Прийом заяв на забезпечення санаторно- 

курортним лікуванням (путівками)інвалідів з 
дитинства та внаслідок загального захворювання

Закон України «Про основи 
соціальної захищеності 

інвалідів в Україні»
112. 09-24 Прийом заяв на забезпечення санаторно- 

курортним лікуванням (путівками)осіб, які 
постраждали під час проведення 

антитерористичної операції та яким установлено 
статус учасника бойових дій чи інваліда війни

Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»

ИЗ. 09-25 Прийом заяв на забезпечення санаторно- 
курортним лікуванням (путівками) ветеранів 

війни та осіб, на яких поширюється дія Законів 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»

Закон України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»



10 Послуги служби у справах дітей
114. 10-01 Видача дозволу опікуна на вчинення правочинів 

щодо відмови від майнових прав підопічного

115. 10-02 Видача дозволу опікуна на вчинення правочинів 
щодо видання письмових зобов'язань від імені 

підопічного
116. 10-03 Видача дозволу опікуна на вчинення правочинів 

щодо укладення договорів, які підлягають 
нотаріальному посвідченню та (або) державній 
реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу 

або обміну житлового будинку, квартири
117. 10-04 Видача дозволу опікуна на вчинення правочинів 

щодо укладення договорів щодо іншого цінного 
майна

118. 10-05 Видача дозволу опікуна на вчинення правочинів 
щодо управління нерухомим майном, яке 

потребує постійного управління, власником якого 
є підопічна недієздатна особа

119. 10-06 Видача дозволу опікуна на вчинення правочинів 
щодо передання нерухомого майна або майна, яке 
потребує постійного управління, власником якого 

є підопічна недієздатна особа, за договором в 
управлінні іншій особі

120. 10-07 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди 
особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення 
правочинів щодо відмови від майнових прав 

підопічного
121. 10-08 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди 

особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення 
правочинів щодо видання письмових зобов'язань 

від імені підопічного
122. 10-09 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди 

особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення 
правочинів щодо укоадення договорів, які 

підлягають нотаріальному посвідченню та (або) 
державній реєстрації, в тому числі щодо поділу 

або обміну житлового будинку, квартири
123. 10-10 Видача піклувальнику дозволу на надання згоди 

особі, дієздатність якої обмежена, на вчинення 
правочинів щодо укладення договорів щодо 

іншого цінного майна
12 Вклеювання фото в паспорт (25, 45 років)

132. 12-01 Вклеювання до паспорта громадянина України 
фотокартки при досягненні громадянином 25- і 

45-річного віку

Положення про паспорт 
громадянина України, 

затверджене постановою 
Верховної Ради України від 26 
червня 1992 року № 2503-ХІІ .


