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ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Рішення

від 21.01. 2021 року №01-15/3
смт. Більшівці

Звіт про роботу відділу
ЦНАП за 2021 рік

Заслухавши звіт начальника відділу Центр надання адміністративних послуг
Більшівцівської селищної ради про роботу відділу ЦНАП за 2021 рік,
керуючись ст. 26, 51, 54-1, 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні» та рішенням селищної ради від 24 червня 2019 року «Про
затвердження Регламенту Центру надання   адміністративних послуг» виконком
селищної ради вирішив:

1.Звіт начальника відділу Центр надання адміністративних послуг
Більшівцівської селищної ради Т.Підгайної про роботу відділу ЦНАП за 2021
рік взяти до відома (додається).
2.Визнати роботу відділу Центр надання адміністративних послуг
Більшівцівської селищної такою, що відповідає вимогам, установленим
законодавством.
3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами
(секретаря) виконавчого комітету О.Костів.

Селищний голова Василь  Саноцький



Звіт роботи ЦНАП за 2021рік
У Центрі надання адміністративних послуг Більшівцівської селищної ради
працює 4 працівника:

-1 реєстратор ,1 керівник, 2 адміністратори. ЦНАП надає звіт по наданих
послугах згідно затвердженого переліку послуг. Згідно переліку є затверджено
143 послуги. В період з 01.01.2021року по 31.12.2021року надано послуг в
кількості 4103.А саме:

IDF точки надання SN09000028

Місцева назва послуги Кількість

4103

3 4

Реєстрація місця проживання 59

Зняття з реєстрації місця проживання 70

Видача довідки про реєстрацію місця проживання або місця перебування особи 140

Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні /
будинку осіб

980

Видача довідки про зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи 49

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації
будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків,
кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць,
зміни в адміністративно-територіальному устрої 15

Державна реєстрація шлюбу 0

Державна реєстрація народження 0

Державна реєстрація смерті 0

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна 0

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно 515

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 4

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 0

Заборона вчинення реєстраційних дій 0

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно,
скасування державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, скасування
рішення державного реєстратора (за рішенням суду) 0

Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового права на
нерухоме майно 2

Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського
формування) 0

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 громадських формувань) 0

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в 0



Єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Фізичних осіб – підприємців та
громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної
особи (крім громадського формування)
Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі
модельного статуту (крім громадського формування) 0

Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту на
діяльність на підставі власного установчого документа (крім громадського
формування) 0

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи
(крім громадського формування) 0

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ
юридичної особи (крім громадського формування) 0

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи
(крім громадського формування) 0

Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації (крім
громадського формування)
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її реорганізації
(крім громадського формування) 0

Державна реєстрація фізичної особи-підприємцем 0

Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-підприємця,
зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному
державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань 0

Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, що
міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань 0

Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи –
підприємця за її рішенням 0

Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань 0

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського
формування) 0

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім
громадського формування) 0

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної
особи (крім громадського формування) 0

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації,
ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім громадського формування) 0

Надання дозвілу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки щодо відведення земельної ділянки 21

Надання дозвілу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 374

Затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу в
оренду земельної ділянки 1103

Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 42



Продовження(поновлення)договорів оренди землі. 0

Припинення договорів оренди земельної ділянки 0

Внесення змін до договору оренди 0

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного
земельного кадастру 0

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, що
містить узагальнену інформацію про землі (території). 0

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу. 0

Надання довідки про наявність та розмір земельної частки (паю) 0

Виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру
не з вини органу, що здійснює його ведення 0

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини
земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту з видачею
витягу. 0

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки. 92

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з
картографічної основи державного земельного кадастру, кадастрової карти
(плану) 0

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів з
Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель. 0

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з
державного земельного кадастру 317

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з
державного земельного кадастру про землі в межах території адмінстративно-
територіальних одиниць 0

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 64

Вклеювання до паспорта громадянина України (зразка 1994 року)фотокартки при
досягненні громадянином 25- і 45-річного віку 31

Комплексна послуга єМалятко 33

Установлення статусу, видача посвідчень ветеранам праці 3

Призначення одноразової грошової допомоги у разі інвалідності волонтера
внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання
волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції,
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, бойових дій та збройного конфлікту 0

Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї 29

Призначення одноразової винагороди жінкам яким присвоєно почесне звання
України ”Мати-героїня” 2

Призначення державної допомоги при народження дитини 42

Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які
не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального
страхування 15



Призначення державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування 0

Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям 3

Призначення державної допомоги при усиновленні дитини 0

Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях 6

Надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від
сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх
проживання чи перебування невідоме 2

Встановлення статусу учасника війни 0

Видача посвідчення особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю 0

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства
та дітям з інвалідністю 0

Призначення грошової допомоги осіб, яка проживає разом з особою з
інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком
лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного
стороннього догляду, на догляд за нею 0

Призначення державної соціальної допомоги на догляд 0

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та особи з інвалідністю 0

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які не мають права
на пенсію чи соціальну допомогу 0

Установлення статусу, видача посвідчень особам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (відповідно до визначених категорій) 0

Призначення одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника із числа
учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких
пов’язана з Чорнобильською катастрофою 0

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 7

Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива 83

Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату 0

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, скрапленого
балонного газу для побутових потреб 0

Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання
реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з
інвалідністю” 0

Призначення та виплата вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років
“муніципальна няня” 0

Надання будівельного паспорту забудови земельної ділянки (нове будівництво,
реконструкція)
та внесення змін в існуючий будівельний паспорт 0

Надання містобудівних умов та обмежень на нове будівництво, реконструкцію та
внесення змін у містобудівні умови та обмеження для об’єктів архітектури та
містобудування. 0



Видача паспорта прив’язки та внесення змін до паспорта прив’язки тимчасової
споруди для провадження підприємницької діяльності 0

Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки та про проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки. 0

Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки державної власності з метою подальшої
передачі в постійне користування. 0

Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки державної власності з метою подальшої
передачі в оренду. 0

Розпорядження про надання згоди на передачу орендованої земельної ділянки
в суборенду. 0

Розпорядження про надання земельної ділянки державної власності у постійне
користування (у разі надання земельної ділянки, зареєстрованої в Державному
земельному кадастрі відповідно до Закону України «Про Державний земельний
кадастр», право власності на яку зареєстровано у Державному реєстрі речових
прав на нерухоме майно, без зміни її меж та цільового призначення). 0

Розпорядження про надання земельної ділянки державної власності в оренду (у разі
надання земельної ділянки, зареєстрованої в Державному земельному кадастрі
відповідно до Закону України «Про Державний земельний кадастр», право власності на
яку зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, без зміни її
меж та цільового призначення). 0

Розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання
земельної ділянки державної власності в оренду. 0

Розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надання
земельної ділянки державної власності в постійне користування. 0

Розпорядження про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та передачу
земельної ділянки державної власності у власність. 0

Розпорядження про припинення права постійного користування земельною ділянкою
державної власності (у разі добровільної відмови землекористувача від права
постійного користування). 0

Розпорядження про продаж земельної ділянки державної власності. 0

Розпорядження про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у межах безоплатної приватизації. 0

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки із зміною її цільового призначення.

0

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та надання земельної ділянки державної власності в оренду 0

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та надання земельної ділянки державної власності в постійне
користування 0

Розпорядження про затвердження проекту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки та передачу земельної ділянки державної власності у 0



власність

Розпорядження про припинення договору оренди земельної ділянки державної
власності.

0

Крім вище вказаних наданих послуг на адміністраторів та керівника
ЦНАП покладені обов’язки із Реєстрації місця проживання, Військового обліку,
уповноваженої особи за організацію та проведення процедури закупівлі, а
також працюємо в єдиному державному реєстрі з видачею витягів про
присвоєння поштових адрес.

Також по реєстрації місця проживання було підключено  «Реєстр
Територіальної  Громади» над якою працювали всі адміністратори заносивши
дані  та вносили зміни зареєстрованих людей .

Видано 55 акт матеріально-побутових умов проживання громадян.

Проводилася звірка карток первинного обліку з військовим комісаріатом, а
також здійснювалося оповіщення юнаків, які підлягають призову.

Начальник відділу  ЦНАП Т.Підгайна


